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Luonnon kuivuus on näkynyt mm. siinä, 
että onkimatoja on ollut vaikea löytää, ja 
että onkijoitten ohella matoja hyväkseen 
käyttäviä, kesäisin niin tuttuja siilejä on 
kuulemma majojen pihoilla liikkunut 
vähemmän kuin aiempina vuosina - mah-
dollisesti juuri tästä syystä. Ongintakisan 
kokonaistulokseen, joka on luettavissa 
tuonnemmilla sivuilla, syöttien vaikea 
saatavuus ei kaiketi vaikuttanut, mutta 
osanottajamäärään ehkä, ken tietää. 
Oman nollatulokseni selitykseksi tämä 
ei tietenkään riitä, mutta tulihan yritettyä: 
sekä onkia että selittää.

***

Puita on vuosittain poistettu vuokra-alu-
eeltamme useaan otteeseen, useimmiten 
kuitenkin vasta sitten kun ne ovat myrs-
kyjen voimasta kaatuneet tai kallistuneet, 
tai kuivaneet pystyyn. Hakkuut tietysti 
surettavat ja toivonkin, että meitä ym-
päröivä ja majojamme kätkevä metsä 
ei enää harvenisi. Viimeisimmät kaadot 
tehtiin elokuussa, jolloin majalaisten 
vaarallisiksi toteamat puut poistettiin. 
Tällä kertaa lähdettiin kuitenkin liikkeelle 
ennalta estävässä mielessä eikä entiseen 
malliin metsän lakosatoa korjaamaan, 
sen enempää kuin rikkoutuneita majo-
jakaan. Projekti toteutui hyvässä yhteis-
ymmärryksessä kaupungin kanssa. Eräät 
paikalla tapahtumaa todistamassa olleet 
majalaiset kertoivat ammatti-ihmisten 

Miten kesät voivatkaan olla erilaisia! Tätä kesää leimannutta kui-
vuutta on käsitelty julkaisun useammassakin jutussa, mutta kerron 
vielä siitä ja muistakin omista havainnoistani ja tunnelmistani.

P Ä Ä K I R J O I T U S

osaavan hommansa. Siispä kaupungille 
kiitokset!

Muun muassa omaani vastapäisen 
Enni Lindebergin majan päätyyn liki kiin-
nikasvanut jättiläiskuusi sai lähtöpassin. 
No, olisin joka tapauksessa syksyn mit-
taan lyhentänyt sen alle jääneen pensas-
aidan. Kuusen kaatosuunta oli kuitenkin 
ainoa mahdollinen ja sen alta jouduttiin 
poistamaan ainakin pari pienempää 
kuusta ja koivua sekä jokunen pihlaja. 
Muutama vuosi sitten ison kuusen ma-
jani päälle saaneena ei muutaman puun 
poistaminen harmittanut, vaikka jälkien 
siivoaminen onkin vielä kesken. Oksista 
riittää polttopuuta vuosiksi, varsinkin jos 
kesät jatkuvat tämänvuotisen kaltaisina: 
sisällä ei ole tarvinnut lämmittää ja ulko-
na ei ole avotulta uskaltanut pitää, ei edes 
pallogrillissä hiiliä. Oksien ja rungonpa-
lasten sahaamisen ja halkomisen yritän 
hoitaa niin ajoissa, että saan puut liiteriin 
tai edes siistiksi pinoksi ennen talvea.

Tuon mainitun kuusen vaarallisuutta 
kuvaa, että kovalla tuulella sen metrinen 
tyvi ei näyttänyt liikkuvan lainkaan, 
vaikka latva heilui viiden metrin säteel-
lä. Ennin maja kylläkin nousi ja laski 
puun ties kuinka monen sadan neliön 
alalle ulottuvan juurakon päällä useita 
senttejä kuin luonnon tuudittama kehto. 
Jos kuusi olisi kaatunut, sen suunta olisi 
ollut täysin arvaamaton, ja rakennus olisi 
noussut juurakon mukana aivan uusiin 
korkeuksiin. 

Muutaman isolatvuksisen puun pois-
taminen on tuonut myös arkista iloa 
huolen poistumisen lisäksi. Monella 
majalaisella on nyt valoisampi piha, ja 
minulla tietenkin avarammat näköalat 
öiselle tähtitaivaalle.

***

Lintujen määriin eivät harvennukset ole 
nähdäkseni juurikaan vaikuttaneet, mutta 
asiantuntevien ystävieni mukaan jotkin 
harvinaisemmat lajit ovat vähentyneet 
tai kadonneet kokonaan tiheikköjen 
häviämisen myötä. Tuttuja talitiaisia on 
toisaalta ainakin minun pihallani ollut 
enemmän kuin koskaan. Pitkä kesä on 
mahdollistanut jopa kolme poikuetta, 
joista siivoustalkoosunnuntain aamuna �. 
syyskuuta vielä nuorimmat pyrähtelivät 
emonsa perässä vaatien pähkinää suusta 
suuhun -menetelmällä. No, oppivat nuo-
kin vielä itse hakemaan ruokansa. Myös 
mustarastaan pesintä onnistui mukavasti 
- eräästä selvinneestä ja emonsa maassa 
ruokkimasta ohessa on tavanomaisen 
jutun kirjoittajan ohella myös lintukuva. 
Se mihin kuivuus ei ole vaikuttanut, tulee 
vakuuttavasti myös esille Ulla Honkasen 
jutussa eräästä tiaislajista, nimittäin 
puutiaisista. Punkeista on viime vuosina 
tullut jonkin asteinen riesa. En muista 90-
luvulla niitä kohdanneeni, nykyään saavat 
majalaiset niitä ihostaan joka kesä poistaa 
mitä ihmeellisimmistä paikoista ja mitä 
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kotikutoisemmin keinoin. Artikkeli on 
siis tarpeen.

***

Kesän mittaan uudet majalaiset ovat 
tutustuneet meihin vähän vanhempiin ja 
myös tosi veteraaneihin. Ajatukseni oli 
aluksi pyytää uusilta majalaisilta kirjoi-
tuksia heidän kokemuksistaan remonttien 
tekemisestä, piha-alueiden siistimisestä ja 
integroitumisesta yhteisöömme. Ajatus 
elää yhä, mutta nyt se jäi toteuttamatta 
osin siksi että uusilla on kovasti puuhaa 
majojensa kunnostamisessa ja vielä ehkä 
vähän epävarmuutta, osin siksi että joita-
kin uusia tapaa niin harvoin. Mutta:

Meneillään on yhdistyksen yhdeksäs 
toimintakausi. Ensi vuodeksi on halli-
tus päättänyt ottaa harkitakseen laatia 
suunnitelma Poliisimajalaiset ry:n �0-
vuotisjuhlaksi, ja jos sellainen päätetään 
järjestää, on luontevaa että seuraava 
vuosijulkaisumme on samalla tavan-
omaista laajempi juhlajulkaisu. Tuohon 
lehteen on varmasti uusillakin jäsenillä 
kerrottavaa niin sanoin kuin kuvinkin. 
Pidempään mukana olleet ovat myös 
tervetulleita osallistumaan, kaivamalla 
esiin arkistojaan ja muistelmiaan, eikä 
juttujen tarvitse rajoittua vain yhdistyk-
sen toiminta-aikaan vaan maja-alueen 
historiaan sen alusta saakka. 

Selailin äsken Irmeli Hännikäisen 
kokoamaa Sotainvalidien julkaisua 
"Kesämaja meren äärellä, Helsingin 
sotainvalidien kesänviettoa ja virkistystä 
�940 - �005", jonka Tuomo Honkanen toi 
mukanaan osallistuttuaan naapureittem-
me 60-vuotisjuhlatilaisuuteen, josta hän 
myös kirjoittaa tässä lehdessä. Kunnian-
himoiseksi tavoitteeksi mekin voisimme 

ottaa, että joskus hamassa tulevaisuudes-
sa käsissämme olisi oman näköisemme, 
historiaa tulviva teos, jonka kirjoittavat 
kenties nyt lapsuuttaan majoilla viettävä 
sukupolvi. Yhdistyksemme viralliset 
arkistot ovat tietenkin tallessa, mutta pal-
jon saunan lauteilla tai pihamaalla illan 
hämärtyessä puhuttua ja kuunneltua tulisi 
vielä ehtiä kirjata talteen.

Sananen kansikuvasta. Kesän arkis-
toista löytyi yksi ainoa kuvaehdokas ki-
teyttämään valtaosan kesän tunnelmista: 

myös suojaavat eivätkä vain uhkaavat 
puut, meri, näköala, huolenpito ja tule-
vaisuus, ja vaikka nyt on syksy ja kuvassa 
aurinko on laskemassa, tiedämme sen 
nousevan uudelleen. 

Hyvää syksyä ja 
kesän yhteistyöstä kiittäen

Vesa Lilja
päätoimittaja
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P U H E E N J O H T A J A N   P A L S T A

Jo ovat maailmankirjat sekaisin, kun hea-
vyjyrä Lordi voitti Hard Rock Hallelujah 
-kappaleellaan Ateenan Euroviisuissa 
suomalaisittain ennennäkemättömällä, 
energisellä ja poikkeuksellisella show´lla. 
Ja vielä ylivoimaisesti. He tulivat Ro-
vaniemeltä, maskeerasivat itsensä niin 
pahasti, että lehtitietojen mukaan meina-
sivat joutua paikalliseen oikeuteen ”ties 
vaikka mistä” syytettyinä. Mutta eivätpä 
joutuneet. Ja torilla tavattiin, kuten yhtye 
television välityksellä jo kesken kilpailun 
viestitti Ateenasta toukokuussa. Kaup-
patorilla väkeä taisi olla enemmän kuin 
jääkiekon MM-voiton jälkeen. 

Jo ovat maailmankirjat sekaisin, 
kun kuluva kesä on ollut poikkeuk-
sellisen vähäsateinen. ”Kuivinta �00 
vuoteen” otsikoi ��. elokuuta ilmesty-
nyt Metro-lehti etusivullaan. Lehden 
mukaan muita hyvin vähäsateisia kesiä 
ovat olleet vuodet �9�7, �9�7, �950 
ja �969. Vain erityisen runsaat sateet 
elokuussa voisivat muuttaa koko maan 
kesäsadetilastoja tämän vuoden osalta.
Mökkimme pihalla Ullan pitämään 
sademittariin ei ole myöskään millimet-
rejä kertynyt paitsi silloin, kun itse olen 
kuivuuden vuoksi kastellut pensaita ja 
kasveja suihkuttamalla. On siis uskottava, 
kun ei kerran ole satanut eikä mittarissa 
ole vettä ja lehtikin vielä näin kirjoitti.

Venäjällä palavat useat metsäpalot 
tuovat päivin ja öin tuulten mukana 
voimakasta savunhajua. Nämäkin palot 
osaltaan kertovat kuivuudesta ja lienee 
niin, että palot sammuvat vasta, kun saa-

Ihmeitä

vat sadevettä niskaansa tai muuten palavat 
loppuun. Eli uskottava on, vaikka meteo-
rologien mukaan yksittäisestä kesästä ei 
voi sanoa, että se olisi todistus ilmaston 
lämpenemisestä. Se on kuitenkin sopu-
soinnussa ajatuksen kanssa, että helteiset 
kesät ovat Suomessa yleistymässä.

Jo ovat maailmankirjat sekaisin, kun 
Suomea ja Joensuun Katajaa edustava 
Jukka Keskisalo toi kultamitalin � 000 
metrin estekisassa Göteborgin EM-ra-
dalla perjantaina ��. elokuuta. Katsoin 
suoran televisiolähetyksen enkä tieten-
kään osannut aavistaa, mitä Keskisalo 
oli tekemässä. Lehtikirjoitusten mukaan 
yllätys se oli kaikille muillekin. Ei edes 
Keskisalon valmentaja Tommy Ekblom 
osannut aavistaa kultamitalia. Vaasassa 
ilmestyvän Pohjalaisen mukaan yllätyk-
senä se tuli myös entiselle juoksijasuu-
ruudelle Ismo Toukoselle. Edellinen �000 
metrin estemitalisti Toukonen järjesti 
vuoden �978 Prahan EM-kisoissa jymy-
yllätyksen juostuaan pronssille. Kun vielä 
huomioidaan keihäässä Tero Pitkämäen 
ja moukarissa Olli-Pekka Karjalaisen 
hopeamitalit, niin voidaan kai todeta, että 
hyvinhän kisat ovat menneet. Siitä huoli-
matta täytyy sanoa, että Ruotsilla on men-
nyt vielä paremmin. Mielestäni merkille 
pantavaa oli se, että ruotsalaiset onnis-
tuivat kisoissa tekemään kauden parhaita 
tai omia parhaita tuloksia huomattavasti 
enemmän kuin suomalaiset, joille taas tuli 
runsaammin alisuorituksia.

Mutta palataanpa ihmeistä normaaliin 
päiväjärjestykseen. Mielestäni majojen 

sähköistäminen on nykyaikaa ja hyvinkin 
tarpeellinen osa mökkeilyä etenkin niille, 
jotka paljon alueella aikaansa viettävät. 
Olen sen vuoksi pyytänyt yhdistyksem-
me vuokranantajalta vuokrasopimuksen 
mukaista ”käsitystä” siitä, voisimmeko 
aloittaa sähköistämistoimien suunnittelun 
majoihimme. Alustavan puhelinkeskuste-
lun perusteella lähetin sähköpostiviestin, 
johon saanen vastauksen sen jälkeen, kun 
vuokranantajamme on tehnyt asiassa 
omat selvityksensä.

Hallituksemme on myös käsitellyt 
asiaa ja päätimme odottaa ensin katu- ja 
puisto-osaston vastausta ja sitten lähettää 
tiedustelu jäsenillemme asiasta. Kus-
tannuksia sähköstä luonnollisesti tulee, 
mutta miten yhdistys niihin osallistuu, 
on sitten oma kysymyksensä. Yhtenä 
vaihtoehtona hallituksen keskustelussa 
oli, että yhdistys osallistuisi runkoverkon 
kustannuksiin ja majalaiset maksaisivat 
siitä eteenpäin kustannukset itse kuiten-
kin niin, että liittymisvaiheessa kaikilla 
tuolloin liittyvillä olisi samansuuruinen 
kustannus. Asiaa on varmaan jokaisen 
majalaisen mielessään hyvä ajatella.

Kesäkotiyhdistyksen puheenjohtaja 
Dennis Pasterstein on omassa kirjoituk-
sessaan ottanut esille poliisimajalaisten 
saunan rakentamisen edellytyksen eli 
jäteveden käsittelyjärjestelmän. Kesä-
kodilla on putkiremontin suunnitelmat 
jo meneillään ja ns. harmaan veden 
käsittelyjärjestelmän suunnittelu alka-
massa lähitulevaisuudessa. Pasterstein 
ilmaiseekin käsityksenään, että myös 
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poliisimajalaisten tulisi nähdä tätä päivää 
pidemmälle ja suunnitella omaa toimin-
taansa saunan rakentamisen ja siihen 
liittyvien toimenpiteiden osalta.

Kuten tunnettua, asemakaavassa on 
merkitty suunnilleen nykyisen puuliite-
rin kohdalle Poliisimajalaisille saunan 
paikka. Pastersteinin mielestä sen raken-
tamiseen kannattaisi tehdä jonkinlainen 
aikataulusuunnitelma, koska sauna 
voidaan rakentaa vasta sen jälkeen, kun 
liiteri on purettu. Sen uudeksi paikaksi 
on puolestaan merkitty nykyisen pesu-
tuvan kohta ja samaan rakennusalaan on 
saatava myös saniteettitilat ja varastot. 
Saunan rakentamisajankohdasta välit-

Poliisimajalaisten grillijuhla saunarannassa oli elokuussa.

tämättä lienee tarpeellista suunnitella 
biopuhdistuslaitos riittävän suureksi mo-
lempien yhdistysten saunojen tarpeeseen. 
Tiedän jo vähäisestä kokemuksesta, että 
paperiasiat vievät aikaa eri virastoissa, 
joten jäsentemme keskustelu on järkevää 
aloittaa mahdollisimman aikaisin ranta-
alueen kokonaisvaltaisen jätevesihuollon 
toteuttamiseksi. Saunan rakentaminen on 
yhdistyksemme mittakaavassa iso ja kal-
lis, mutta jätevesihuolto tulee olla valmis 
jo saunaa rakennettaessa.

Vesi- ja jätevesihuollossa meidän on 
yhdessä kesäkotiyhdistyksen kanssa huo-
mioitava lisäksi juuri saapunut Helsingin 
kaupungin katu- ja puisto-osaston teettä-

mä kesämaja-alueiden vesihuoltokysely. 
Selvitykseen on otettu mukaan yhdeksän 
siirtolapuutarhaa sekä kesämaja-alueet 
mm. Länsiulapanniemellä. Työssä selvi-
tetään alueiden vedenhankinnan ja vie-
märöinnin nykytilanne sekä vesihuollon 
parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja 
niiden alustavat kustannusarviot. Lisäksi 
mietitään toimenpiteiden aikataulutusta ja 
järjestystä vuosille �007-�0�4. Kyseessä 
on tässä vaiheessa vielä yleisellä tasolla 
tapahtuva tarkastelu. 

Samana päivänä grillijuhlamme kans-
sa Länsiulapanniemellä Sotainvalidien 
Veljeskodissa vietettiin heidän kesätoi-
mintansa 60-vuotisjuhlaa, johon myös 
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Sotainvalidien 60-vuotiskesäjuhlaan 
oli kutsuttu mm. kenraalimajuri 
Jaakko Oksanen ja kaupungin-
valtuutettu Pekka Saarnio.

minut oli kutsuttu. Veljeskoti oli täynnä 
sotainvalideja ja vieraita. Paikalla olivat 
mm. kaupunginvaltuutetut Arja Karhu-
vaara (kok.) ja Pekka Saarnio (vas.) sekä 
Helsingin Sotilasläänin vasta nimitetty 
komentaja, kenraalimajuri Jaakko Oksa-
nen. Liikennelaitoksen alueen kesäma-
jayhdistystä edusti puheenjohtaja Sven 
Linste.

Sotainvalidien kesämaja-alueen isän-
tä Mikko Nieminen avasi tilaisuuden 
ja puheenjohtaja Seppo Kanerva piti 
juhlapuheen. Päällimmäisenä hänen 
puheessaan oli huoli alueen säilymisestä 
sotainvalidien perillisillä.

Erityisen mielenkiintoinen oli tilai-
suudessa esitelty ja juuri ilmestynyt 
Irmeli Hännikäisen toimittama historiikki 
”Kesämaja meren äärellä, Helsingin 
sotainvalidien kesänviettoa ja virkistystä 
�940-�005”, jonka hän myös esitteli 
tilaisuudessa. Sain muutaman kappaleen 
historiikkia myös mukaani ja tulen siihen 
antaumuksella tutustumaan. 

Kiitos isännille kutsusta ja onnea.
Oma grillijuhlamme oli kahden Karin 

emäntineen onnistuneesti järjestämä. 
Kiittäen heitä toivon, että poliisimajalai-
set löytävät keskuudestaan pikkujoulu-
juhlankin järjestäjät. Pikkujoulujuhlathan 
ovat olleet aina hyvin suosittuja, mutta 
viime vuonna ei vetäjää ilmaantunut.

Hyvää syksyä, 
tavatkaamme pikkujoulussa. 

Tuomo Honkanen
puheenjohtaja

Sotainvalidien edustaja Matti Ranta 
esittelee Suunnittelukeskus Oy:n 

Vanessa Rikille kesävesimittareiden 
paikkoja syyskuussa 2006.

• Mökkikaasut

Sinikalliontie 12
02630 ESPOO

Puh. 02071 52520
faksi 02071 52521
www.tekmanni.fi
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Poliisimajalaiset ry:n vuokra-alueen majanomistajat      

mökin nro         

�07 Ikonen Aila  �40 Rajamäki Outi   
�08 Punta Helkky  �4� Rajamäki Taisto   
�09 Wiikeri Anne  �4� Isotalo Pertti   
��0 Launiainen Raija  �4� Hynninen Lempi   
���/��0 Sillanpää Seppo  �44 Haukka Antti   
���/��� Pättö Kristiina  �45 Savolainen Erkki   
���/��9 Myntti Gisela  �46 Jakobsson Tyyne   
��4 Niirakari Raili  �47 Lehtinen Uolevi   
��5 Kenttämies Jouni  ja Anu  �48 Hommuk Sirpa   
��6 Kuhanen Mervi  �49 Brander Eric   
��7 Harju Sakari  �50 Tiainen Marja   
��8 Sampo Markku  �5� Kuokkanen Leo   
��9 Mustonen Juha  �5� Ojala Jukka    
��0 Vellava Antero  �5� Brander Kari   
��� Åström Elisabet  �54 Lehti Ari ja   
��� Tenhunen Antero   Heikkilä-Lehti Merja   
��� Matilainen Raimo  �55 Tähkävuori Tapani   
��4 Ketola Reino  �56 Rintamäki Riina   
��5 Vihola Pauli  �57 Tauru Mika   
��6 Selin Johannes  �58 Laine Sari   
��7 Kurki Irja  �59 Storrank Monica   
��8 Puustinen Kari  �60 Hautala Heidi   
��9 Tonev Ethel  �6� Huttunen Antti   
��0 Lehto Aarre  �6� Honkanen Tuomo   
��� Bonsdorff Richard  �6� Vuorinen Kari   
��� Lilja Vesa  �64 Toikkanen Jouni  ja   
��� Lindeberg Enni   Rissanen Marja   
��4 Husso Orvokki  �65 Paija Tenho ja Terttu   
��5 Niemi Tiina  �66 Virtanen Risto   
��6 Noponen Risto  �67 Laattala Kari   
��7 Alm Oili  �68 Halonen Viljo   
��8 Tanjunen Maria  �69 Honkanen Jouni    
��9 Rajamäki Päivi

Aktiivinen  turvallinen  asuntokauppiaasi  yli 10 vuotta  Lauttasaaressa
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EU-puheenjohtajuus työllistää
Suomi on EU:n puheenjohtajamaa kulu-
van vuosipuoliskon ajan. Katu- ja puisto-
osastolla tämä tarkoittaa, että kaupungin 
tulee mahdollisuuksien mukaan olla 
edustuskunnossa kansainvälisen huomion 
kiinnittyessä Suomeen ja täällä pidettävi-
en lukuisten kansainvälisten kokousten 
johdosta erityisesti Helsinkiin.

Poliisi ja valtioneuvoston kanslia 
sekä kaupungin johto edellyttivät, että 
kaupungin keskustaa kiusanneet lukui-
sat kaivutyöt saatetaan valmiiksi ennen 
puheenjohtajakauden alkua. 

Niinpä Helsingin energian kauko-
jäähdytystyömaalla Pohjoisesplanadilla 
viimeiset katukivet naputeltiin paikalleen 
maanantaina �.7. kello 7 aamulla eli tun-
tia ennen asetettua määräaikaa.

Samoin kuivuustuhot
Lopuilleen kääntyvä pitkä kuuma kesä 
on hellinyt kesämajalaisia ja muita hel-
sinkiläisiä. Asian kääntöpuolena jo nyt 
voidaan nähdä, miten puistot ja muut 
viheralueet ovat kärsineet kuivuudesta. 
Vasta tuleva kesä näyttää tuhojen laajuu-
den esimerkiksi Lauttasaaren kesämaja-
alueilla.

Kuivuustuhojen korjaamiseen katu- ja 
puisto-osastolla ei ole erityisiä määrä-
rahoja, vaan ne on tehtävä normaalien 
määrärahojen puitteissa. Tämän vuoksi 
on entistenkin tuhojen korjaaminen pai-
koin kesken.

Katu- ja puisto-osaston kuulumisia

Siirrettävät kesämajat 
puhuttavat
Sotainvalidien yhdistyksen edustajat vie-
railivat keväällä katu- ja puisto-osastolla. 
Yhdistys esitti jälleen, että sotainvalidien 
perillisten sallittaisiin jatkaa majanpitoa 
alueella. Katu- ja puisto-osasto ilmoitti, 
että voimassa olevan vuokrasopimuksen 
muuttaminen tällä tavoin ei ole mahdol-
lista.

Kunnallistekniikan tarvetta 
arvioidaan
Jäteveden käsittelyä koskevia määräyk-
siä on kiristetty. Tämän vuoksi katu- ja 
puisto-osasto on käynnistänyt selvityk-
sen siitä, miten siirtolapuutarhojen ja 
kesämaja-alueiden vesihuolto, erityisesti 
siirtolapuutarhojen viemäröinti, jatkossa 
järjestetään. Selvitys valmistuu tämän 
vuoden lopulla. 

Samassa yhteydessä on tarkoitus arvi-
oida ja ottaa kantaa myös siihen, olisiko 
kesämajojen sähköistäminen mahdollista 
ja millä ehdoin, esimerkiksi Lauttasaaren 
Länsiulapanniemessä.

EU-puheenjohtajuuskiireiden keskellä 
katu- ja puisto-osastolla ehditään näin 
miettiä myös tulevaisuutta, jota helsinki-
läisten kesämajatoiminnalla epäilemättä 
on.

Katu- ja puisto-osastolla ��.8.�006 

Pekka Henttonen
toimistopäällikkö

Palvelutoimisto

Turvallisuus on kokonaisuus, 
jonka me hallitsemme

 sprinkleri- ja kaasusammutusjärjestelmät
 paloilmoitinjärjestelmät
 rikosilmoitinjärjestelmät

 videovalvontajärjestelmät
 kulunvalvontajärjestelmät
 työajanseurantajärjestelmät

 suunnittelu, asennus 
 ja ylläpito

 tarvittaessa toimituksiimme 
 myös rahoitusratkaisuja

Kysy lisää:
Jorma Hentilä 040 864 4431
Jussi Rantala 050 390 0375
etunimi.sukunimi@yit.fi
www.yit.fi

Yksittäisistä ratkaisuista kokonaistoimituksiin
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www.liikenneturva.fi

Soidinkuja 4, 00700 Helsinki
Puh. 0205 994 200

Tule meille.
Pääset kotiin.

Etsitkö kotia?
sato.fi
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Kuluva kesä on ollut tähän mennessä 
kuivin yli 45 vuoteen ja näyttää siltä, että 
kesästä tulee kuivin kautta aikojen. Toiset 
ovat hyvinkin iloisia tämänkaltaisista 
sääilmiöistä, mutta muunkinlaisia näkö-
kantoja on. Kuivuus koettelee mm. luon-
toa, josta esimerkkinä kuivunut nurmikko 
rannassa ja keltaiset koivut. Muutamia 
vuosia sitten kahtena peräkkäisenä kesä-
nä ollut kuivuus tainnutti valtavan määrän 
puita Länsiulapanniemellä - saapa nähdä 
tapahtuuko sama uudestaan. Toivon, ettei 
näin tapahtuisi, sillä kuolleita puita karsit-
tiin viimeksi runsaalla kädellä. Onneksi 
nurmikot ainakin tokenevat, kunhan vettä 
taas saadaan taivaalta. 

Helsingin poliisilaitoksen kesäkotiyh-
distys ry on kymmenvuotissuunnitelman 
mukaisesti kuluvana vuonna kunnostanut 
rantasaunojen löyly- ja pesuhuoneet 
uuteen uskoon. Lattioille asennettiin 
lattialämmitys, pesuhuone kaakeloitiin, 
vesijohdot ja -kalusteet uusittiin sekä 
löylyhuone paneloitiin ja lauteet uusittiin. 
Lopputulos on omasta mielestäni vähin-
tään hyvä. Toisenlaisiakin mielipiteitä 
on esiintynyt, mikä on täysin normaalia, 
kun jokin asia muuttuu tai uudistuu. 
Lauteiden uusi rakenne ja suihkut ovat 
aiheuttaneet keskustelua joidenkin polii-
simajalaisten taholta. Korjausehdotukset 
on otettu vastaan ja niitä pohditaan 
Kesäkotiyhdistyksen hallituksessa. 
Mahdolliset muutokset tulevat kuitenkin 
ajankohtaisiksi vasta tulevana talvena 
sesonkiajan ulkopuolella. 

Kesäkotiyhdistyksen �0 vuoden suun-
nitelman mukaan vuosille �007 - �008 on 

Pitkä kuuma kesä

suunniteltu päätalon putkiremontti, joka 
valitettavasti on työläs ja kustannuksil-
taan korkea. Tähän liittyen vuoteen �0�� 
mennessä Kesäkotiyhdistys joutuu uusien 
säännösten mukaan tekemään ns. har-
maille vesille uudenlaiset puhdistusjärjes-
telmät. Putkiremontin osalta suunnitelmat 
ovat jo käynnissä ja harmaiden vesien 
osalta lähitulevaisuudessa alkamassa.

Tämän vuoksi poliisimajalaisten olisi 
hyvä pohtia ja visioida tulevaisuuden 
suunnitelmia rakennusten osalta vähän 
pitemmällä aikataululla. Jos poliisimaja-
laisilla on haluja rakentaa asemakaavaan 
varattu rantasauna nykyisen puuvaraston 

kohdalle, kannattaa siitä tehdä jonkinlai-
nen aikataulusuunnitelma. Sitä ennen on 
rakennettava yhteistyössä rantaan uudet 
saniteettitilat ja varastot. Tältä osin asi-
assa ei liene ongelmia, mutta vedenpuh-
distukseen suunniteltu biopuhdistuslaitos 
tulisi mitoittaa myös poliisimajalaisten 
saunalle riittäväksi. Siksi keskustelu 
kannattaa aloittaa riittävän ajoissa alu-
een kokonaisvaltaisen jätevesihuollon 
toteutumiseksi. 

Yhteistyö Kesäkotiyhdistyksen ja Po-
liisimajalaisten kanssa on jatkunut yhtä 
hyvänä kuin aikaisempinakin vuosina. 
Yhteistyön muodot ovat alkaneet kui-
tenkin muuttua viime vuosina ja sama 
suuntaus tullee jatkumaan myös tule-
vaisuudessa. Vanhan ajan yhteistalkoot, 
joissa yhdessä hartiapankkihengessä 
rakennettiin, maalattiin ja korjattiin, näyt-
täisi olevan takanapäin. Nykyajan suun-
taus on, että työt teetetään ulkopuolisilla 
yrityksillä, tosin tässä yhteistyötä tehden 
yhdistysten välillä. Yhteisiä projekteja 
ovat mm. tien kunnossapito, alueen sii-
voustalkoot ja viihtyvyydestä huolehti-
minen. Tulevaisuuden yhteistyöt liittyvät 
luultavasti yhteisiin rakennushankkeisiin 
ja jätevesihuoltoon. Aika näyttää miten 
asiat etenevät, nyt näyttää hyvältä ja näin 
toivon sen myös jatkuvan.

Mukavia hetkiä Länsiulapanniemellä

Dennis Pasterstein
Helsingin poliisilaitoksen 

kesäkotiyhdistys ry
Hallituksen puheenjohtaja

Poliisien maja.
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1. YLEISTÄ
Poliisimajalaiset ry:n kahdeksas varsi-
nainen toimintavuosi oli aikaisempien 
toimintavuosien kaltainen. Varastora-
kennusta �04 viimeisteltiin ja toiminta-
vuoden pääprojekti olikin rakennuksen 
sähköistäminen. Varastoon on myös 
perustettu majalaisten kirjasto. 

Tammikuussa meri tulvi saunarannas-
sa saunan kivijalkaan asti. Yhdistyksen 
veneen perätuhto jäi veden alle, mutta 
vene säilyi ehjänä. Syksyllä myrskytuulet 
kaatoivat taas puita, mutta majavahingoil-
ta vältyttiin. 

Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 58 
varsinaista jäsentä ja kahdeksan yhteis-
omistajajäsentä. 

2. KOKOUKSET JA 
ORGANISAATIO
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 
�4.�.�005 Pasilan poliisitalon Mediasa-
lissa,  jossa valittiin 

puheenjohtajaksi 
Tuomo Honkanen ja 

hallitukseen jäseniksi 
Kari Brander, Taisto Rajamäki, Vesa Lilja 
ja Raimo Matilainen

tilintarkastajaksi 
Ilkka Ritvanen ja varalle Ari Lehti.

Hallitus kokoontui �4.�.�005, jossa 
valittiin Kari Brander varapuheenjohta-
jaksi ja  Vesa Lilja sihteeriksi ja Poliisi-
majalaiset-lehden päätoimittajaksi
sekä Ulla Honkanen rahastonhoitajaksi 
ja kirjanpitäjäksi yhdistyksen ulkopuo-
lelta. 

Hallitus on kokoontunut myös 
9.7.�005, �6.8.�005, ��.�0.�005  ja 
�4.�.�006. 

3. TOIMINTA
3.1. Kaksi maanvuokrasopimusta Hel-
singin kaupunki – Poliisimajalaiset ry
Yhdistys on solminut ��.��.�00� Hel-
singin kaupungin rakennusviraston 
viherosaston kanssa uudet maanvuok-
rasopimukset (Helsingin kaupunki - Po-

Poliisimajalaiset ry

TOIMINTAKERTOMUS 2005

liisimajalaiset ry  55 majan osalta sekä 
Helsingin kaupunki - Poliisimajalaiset ry 
kahdeksan siirtyvän majan osalta). 

Maanvuokra-aika on 55 majan osal-
ta �0 vuotta eli ��.��.�0�� saakka ja 
siirtyvien 8 majan osalta vuokra-aika on 
5 vuotta eli ��.��.�007 saakka, kuitenkin 
siten, että siirron jälkeen vuokra-aika pi-
tenee �0 vuoteen eli ��.��.�0�� saakka. 
Kolme majaa on jo siirtynyt uudelle pai-
kalle, jolloin niiden vuokrasopimusaika 
on pidentynyt �0 vuoteen. 

3.2. Maanvuokrasopimus Poliisimaja-
laiset ry – majanomistajat
Yhdistys on solminut maanvuokraso-
pimukset kaikkien 6� majanomistajan 
kanssa. 

3.3. Yhdistyksen hyväksymät siirrot
Yhdistys on hyväksynyt seuraavat maan-
vuokrasopimusten siirrot vuonna �005:
maja ��9 
myyjä/luovuttaja   Aatto Salmenkarin kuolinpesä

ostaja/saannonsaaja Tyyne Salmenkari

Lisäksi yhdistykselle on toimitettu 
�4.��.�005 ja ��.��.�005 päivätyt saan-
toasiakirjat majojen ��9 ja ��5 osalta. 

Hallitus käsittelee siirrot vuoden �006 
puolella.

3.4.   Rakentamistapaohje
Saatuaan majanomistajalta ilmoituksen 
aikomastaan majan korjaus- tai rakenta-
missuunnitelmasta yhdistys on tarkista-
nut, että suunnitelmat ovat Helsingin kau-
pungin rakentamistapaohjeiden mukaisia 
ennen kuin on antanut hyväksymisensä 
toimenpiteeseen.  

Kesäkatoskäytäntöä on tarkennettu 
heinäkuussa �005 rakennusvalvontavi-
rastolta saadun huomautuksen johdosta. 
Vuokramiehen tulee pyytää lupa puheen-
johtajalta katoksen tai teltan pystyttä-
miseksi yksittäistä tilaisuuttaan varten. 
Myönnetyt luvat kirjataan hallituksen 
pöytäkirjaan. 

3.5. Yhteistoiminta kesäkotiyhdistyk-
sen kanssa
Kesäkotiyhdistyksen ja yhdistyksemme 
hallitukset ovat jatkaneet yhteistyötä ja 
keskustelleet yhteisistä asioista yhteisessä 
kokouksessa �.��.�005. Kevät- ja elotal-
koiden kustannukset on puolitettu. Juhan-
nusjuhlat järjestettiin yhdessä kesäko-

Tammikuussa meri tulvi saunan kivijalkaan saakka.
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tiyhdistyksen kanssa. Poliisimajalaisten 
poliisihallintoon kuulumattomat jäsenet 
ovat voineet käyttää sovituin tavoin sau-
naa ja pakkasmökkiä ns. käyttöpassilla 
sekä aamusuihkua ns. suihkupassilla.
Ulkoilutapahtumaa ei järjestetty. 

3.6. Neuvottelut sotainvalidien kanssa
Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin So-
tainvalidit ry:n kanssa käyty kirjekeskus-
telu kululaskuista kolmelle siirtyneelle 
poliisimajalaiselle ei ole edennyt. 

3.7. Tiedotteet
Yhdistyksen internetissä olevat kotisivut 
www.poliisimajalaiset.fi ovat olleet ahke-
rassa käytössä. Sieltä löytyvät myös vain 
jäsenille tarkoitetut sivut.

Yhdistys on lähettänyt kaikille majan-
omistajille tiedotteet vuosikokouksesta 
ja heinäkuussa ajankohtaisista asioista. 
Lisäksi tiedottamista on tapahtunut ko-
tisivuilla, yhdistyksen ilmoitustaululla 
sekä suullisesti yhdistyksen tapahtumien 
yhteydessä. 

Pikkujouluja ei järjestetty, koska niihin 
ei löytynyt vetäjää. 

Tapahtumista on kerrottu tarkemmin 
Poliisimajalaiset ry:n vuosijulkaisussa 
�/�005 ja internetin kotisivuilla.

4. Talous
Yhdistyksen toiminta pysyi budjetin 
puitteissa. Rakennuksen �04 arvo nousi 
hieman sähköistyksen vuoksi poistoista 
huolimatta. Kalustoa hankittiin hieman 
lisää. Vuosikokouspäätöstensä mukaan 
yhdistys on perinyt liittymismaksuja, 
mutta ei jäsenmaksuja. 

Helsingissä 
�4. päivänä helmikuuta �006

Hallitus

Tuomo Honkanen
Kari Brander 

Taisto Rajamäki
Vesa Lilja 

Raimo Matilainen

Yhdistyksen ilmoitustaulu on syksyllä 
siirretty varastoon korjattavaksi ja palaa 
paikalleen kesäkauden alkaessa. 

3.8.  Poliisimajalaiset-lehti
Yhdistys on julkaissut jäsen- ja tiedo-
tuslehden, joka on ilmestynyt marras-
kuussa. 

3.9. Tapahtumat
 Yhdistys on järjestänyt kaikille majan-
omistajille perheineen seuraavat tapah-
tumat: 

la 07.05.�005 
haravointitalkoot ja siirtolava

pe �4.06.�005 
juhannusjuhlat (kesäkotiyhdistyksen 
kanssa)

su ��.08.�005 
ongintakilpailu

su �8.08.�005 
grillijuhlat 

la 0�.09.�005 
syystalkoot ja siirtolava

SÄILIÖHUOLLON  AMMATTILAISET

OTALAMPI
puh. 010 286 6080 paikallispuhelun hinnalla gsm 040 512 7825

toimisto@oljykolmio.fi,  www.oljykolmio.fi

Lokakuussa korjattiin syysmyrskyjen 
kaatamien puiden aiheuttamia vauri-
oita.

Marraskuussa oli vielä puukonkeloita.
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1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Poliisimajalaiset ry 
ja sen kotipaikka on Helsinki. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on 
- edustaa niitä kesämajojen omistajia 

(=majalaiset), joiden maja sijaitsee 
Helsingin Lauttasaaren Länsiulapan-
niemellä olevalla virkistys- ja vapaa-
ajan käyttöön tarkoitetulla kesämaja-
alueella sekä

-  edistää ja kehittää jäsentensä virkistys- 
ja vapaa-ajan toimintaa sekä kesämaja-
toimintaa vuokraamallaan alueella.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
- tekee majalaisten puolesta tarvittavat 

sopimukset, kuten vuokrasopimus 
Helsingin kaupungin kanssa, 

- hyväksyy majojen omistusten siirrot 
Helsingin kaupungin ja yhdistyksen 
vuosikokouksessa määrittelemin eh-
doin

- perii vuokra-alueella olevilta majalai-
silta osuutensa maja-alueen kuluista,  
kuten majanpito-oikeusmaksu ja muut 
maja-alueen pitoon liittyvät maksut, 
siihen katsomatta, onko majalainen 
tämän yhdistyksen jäsen tai ei,

- hoitaa kesämaja-aluetta,
- järjestää talkoita, kokouksia, juhlia ja 

muita yhteishenkeä kohottavia tilai-
suuksia sekä 

- on yhteistoiminnassa eri viranomaisten 
ja muiden alan järjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
- harjoittaa julkaisutoimintaa,
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja 

testamentteja,
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista 

kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä
- järjestää asianmukaisella luvalla arpa-

jaisia, myyjäisiä, kirpputoritoimintaa ja 
huvitilaisuuksia. 

3. Majanpito-oikeusehtojen määrittely
Yhdistyksen kokous päättää majanpito-
oikeuden ehdot huomioiden vuokraso-
pimuksen määräykset. 

POLIISIMAJALAISET RY:N SÄÄNNÖT
Hyväksytty yhdistysrekisterissä 25.11.2004

 4. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi 
voidaan hyväksyä täysivaltainen luonnol-
linen henkilö, joka omistaa �-kohdassa 
tarkoitetulla alueella majan.

Samassa taloudessa asuvat yhteis-
omistajat voidaan hyväksyä yhteisomis-
tajajäseneksi. 

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yh-
distyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajä-
seneksi voidaan hallituksen esityksestä 
yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, 
joka on huomattavasti edistänyt tai tuke-
nut yhdistyksen toimintaa. 

Kun jäsen luopuu majastaan, voi hal-
litus erottaa hänet yhdistyksestä.  

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä il-
moittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle 
tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitta-
malla erosta yhdistyksen kokouksessa 
merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyk-
sestä, jos jäsen on jättänyt maksamatta 
huomautuksesta huolimatta erääntyneen 
osuutensa maja-alueen kuluista tai 
jäsenmaksunsa taikka muuten jättänyt 
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän 
on yhdistykseen liittymällä sitoutunut. 
Jäsen voidaan lisäksi erottaa, jos hän on 
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ul-
kopuolella huomattavasti vahingoittanut 
yhdistystä taikka ei enää täytä laissa tai 
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäse-
nyyden ehtoja. 

6. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liit-
tymismaksun ja vuotuisen jäsenmak-
sun suuruudesta päättää vuosikokous. 
Varsinaisen jäsenen leskeltä ei peri-
tä liittymismaksua, jos maja siirtyy 
leskelle aviopuolisonsa perikunnalta. 
Liittymismaksua ei myöskään peritä 
majanomistuksen vaihtuessa jäseneltä sa-
massa taloudessa asuvalle aviopuolisolle.  
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet 
eivät suorita jäsenmaksuja. 

7. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon 
kuuluu vuosikokouksessa valitut puheen-
johtaja ja kahdesta viiteen (�- 5) muuta 
varsinaista jäsentä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan vara-
puheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan 
tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoi-
tajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai 
hänen estyneenä ollessaan varapuheen-
johtajan kutsusta, kun he katsovat siihen 
olevan aihetta tai kun vähintään puolet 
hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet 
sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset 
ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheen-
johtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituk-
sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
yhdessä tai toinen yhdessä sihteerin tai 
rahastonhoitajan kanssa. 

Hallitus voi antaa oikeuden kirjoittaa 
yhdistyksen nimi hallituksen jäsenille, 
sihteerille ja rahastonhoitajalle yksi-
nään. 

9. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoi-
neen ja hallituksen vuosikertomus on 
annettava tilintarkastajille viimeistään 
kolmea viikkoa ennen vuosikokousta. 
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen 
lausuntonsa viimeistään kahta viikkoa 
ennen vuosikokousta hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuo-
sittain hallituksen määräämänä päivänä 
tammi-toukokuussa. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun 
yhdistyksen kokous niin päättää tai kun 
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai 
kun vähintään kymmenesosa (�/�0) 
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä 
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua 



�9

asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous 
on pidettävä kolmenkymmenen vuoro-
kauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen 
pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 
varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjoh-
tajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. 

Yhteisomistajajäsenellä on kuitenkin 
vain puoli ääntä. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi 
tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, 
se mielipide, jota on kannattanut yli puo-
let annetuista äänistä. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohta-
jan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Jäsen voi käyttää äänioikeuttaan 
asiamiehen välityksin. Valtakirjaa voi 
käyttää vain yhdistyksen varsinainen 
jäsen, yhteisomistajajäsen, kunniajäsen 
ja kunniapuheenjohtaja. 

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsu-
minen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen 
kokoukset koolle vähintään seitsemän 
vuorokautta ennen kokousta ilmoittamal-
la maja-alueen ilmoitustaululla. Kutsu 
voidaan toimittaa myös jäsenen koti- tai 

sähköpostiosoitteeseen, jonka jäsen on 
yhdistykselle ilmoittanut. 

12. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitel-
lään seuraavat asiat:
�.  kokouksen avaus
�.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, 

sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

�.  todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus

4.  hyväksytään kokouksen esityslista
5.  esitetään tilinpäätös, vuosikertomus 

ja tilintarkastajan lausunto
6.  päätetään tilinpäätöksen vahvista-

misesta ja vastuuvapauden myön-
tämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille

7.  vahvistetaan toimintasuunnitelma, 
tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 
jäsenmaksujen suuruudet

8.  valitaan hallituksen puheenjohtaja, 
päätetään hallituksen jäsenten luku-
määrästä ja valitaan hallituksen muut 
jäsenet

9.  valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle 
varatilintarkastaja

�0.  käsitellään muut kokouskutsussa 
mainitut asiat.

Vuosikokous voi hallituksen esityksestä 
tarkentaa majanpito-oikeuden ehtoja.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada 
jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä 
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä 
ajoin, että asia voidaan sisällyttää koko-
uskutsuun. 

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyk-
sen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdis-
tyksen purkamisesta on tehtävä yhdis-
tyksen kokouksessa vähintään kolmen 
neljäsosan (�/4) enemmistöllä annetuista 
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen 
purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen 
varat luovutetaan oikeustoimikelpoiselle 
poliisijärjestölle purkamisesta päättävän 
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdis-
tyksen tullessa lakkautetuksi varat luo-
vutetaan myöskin oikeustoimikelpoiselle 
poliisijärjestölle.

KIINTEISTÖNHOITOA PÄÄTOIMISESTI.  LAUTTASAARESSA
Gyldenintie 10 E, 00200 Helsinki
Puh. 4789 0400, fax 4789 0401

amewell@co.inet.fi

AMEWELL OY
Huolto Alila
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Maakaasu
kuution verran edellä

Aleksanterinkatu 52, 00100 Helsinki
Puh. 09-1211

Hannuksenpelto 14,
Suomenoja, Espoo
P. 075 323 2190

Klovinpellontie 5, 
Mankkaa, Espoo
p. 075 323 2180

www.a-katsastus.fi

REVICO  GRANT  THORNTON  OY
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Nina Hiekkanen liukkaalla rantakalliolla.

Poliisimajalaisten perinteinen rannal-
taongintakilpailu järjestettiin sunnun-
taina ��.7.�006 klo �0-��. Kilpailuun 
ilmoittautuminen sekä kalojen punnitus 
tapahtuivat saunarannassa. Kilpailualu-
eena oli Lauttasaaren rannat siten, että 
moottoritietä ei saanut alittaa eikä ylittää. 
Onginnassa tuli olla vapa, kohollinen 
onki ja mato syöttinä.

Tiettävästi ensimmäisen kerran ongin-
takilpailun historiassa yksikään lapsi ei 
ilmoittautunut kilpailuun ja muutenkin 
onkijoita oli vain kymmenen. Siitä huoli-
matta kilpailumeininki oli hyvä ja saalista 
saatiin yhteensä �0 kg 4�0 g.

Vuoden mestari oli ylivoimaiseen 
tapaan Taisto Rajamäki voittamalla myös 
suurimman kalan palkinnon. Naisten 
sarjan voitti Maria Tanjunen.

Ylituomarina toimi Tuomo Honkanen 
ja Tapio Ohralahti lämmitti saunat.

Ongintakilpailu 23.7.2006

Erkki Savolainen rentoutuu ja onkii.

Tulokset: 
miehet:  
�. Taisto Rajamäki 4�60 g
�. Kari Brander �470 g
�. Ville Vellava �090 g
4. Kari Vuorinen   568 g
5. Erkki Savolainen   446 g
6.-7. Eric Brander       -
6.-7. Vesa Lilja        -

naiset:
�. Maria Tanjunen �490 g
�.-�. Nina Hiekkanen       -
�.-�. Ulla Honkanen       -

suurin kala:
�. Taisto Rajamäki   750 g
�. Ville Vellava   586 g
�. Kari Brander   466 g
4. Kari Vuorinen   45� g
5. Maria Tanjunen   ��6 g
6. Erkki Savolainen   ��4 g

Teksti: Tuomo Honkanen
Kuvat: Vesa Lilja ja Tuomo Honkanen

Kari Brander ja pikkuahven. Ville Vellavan tyylinäyte.



��

Vuoden kulkua ja 
yhteisiä tapahtumia Lauttasaaressa



��
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Hitsaajankatu 22, Herttoniemi, 00810 Helsinki
Tel. (09) 2511 7200  Fax (09) 2511 7201

www.secotools.com

LT-Laatutyö Oy
www.lt-laatu.com

Me rakennamme Koteja!
Puh. 040-725 5809
Uudenmaan alue

- Yleiset rakennustyöt
- Peruskorjaukset ja saneeraustyöt
- LVI-asennukset
- Palokatkot
- Maalausurakoinnit
- Huoneistoremontit
- Laatoitukset
- Hirsirakentaminen

Timpurinkuja 2, liikehuoneisto,
02600 ESPOO

Puh. (09) 221 2420,  0400-526 898
Fax  (09) 221 2421

amercon.oy@24.fi,  www.amercon.fi

Yläkartanonkuja 5 C 19, 02360 Espoo
Puh. (09) 256 0740
esa.tarvainen@sevinitaoy.inet.fi

• Maanviljelijät
• Metsänomistajat
• Maaseutuyrittäjät

www.mtk.fi
Puh. 040 708 1870

Yli 30 vuoden
kokemuksella

kaikki LVI-alan työt

Oy Scan-Auto Ab
www.scania.fi www.senaatti.fi

Hyvää  Syksyä 
Poliisimajalaisille!
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Oletteko tulleet ajatelleeksi, hyvät mökki-
läiset, miten tärkeää osaa mökeissämme 
näyttelevät naulakot. Minun mökissä 
niitä on kaksi. Toinen, noin puolimetrinen 
kipale, on tarkoitettu ulkoilupuseroille ja 
takeille ja toinen pienempi lippiksille ja 
avaimille. Ja näistä kahdesta, varsinkin 
tämä viimeksi mainittu, aiheuttaa minulle 
usein harmaita hiuksia hukkaamalla juuri 
ne avaimet, mitä olen ottamassa. Sille 
on tyypillistä, että kun haluaisin ottaa 
pakkasmökin avaimen, on naulakossa 
vain peräkopin avainnippu. Siitä sitten 
saa alkunsa perusteellinen jahtaus pak-
kasmökin avainnipun perään. Kun koko 
mökki on käännetty ylösalaisin ja kaikki 
tasot tutkittu, löytyy avain kaulastani tai 
sitten ei, se on voinut pudota alas seinän 
viereen. Ja se ryötti on tietysti aivan hiljaa 
eikä puhu mitään, antaa toisen hakea ja 
hakea. 

Vakavin tilanne on silloin kun kyseessä 
on "hukkateillä" oleva vessan avain. Var-
sinkin, jos vielä sattuu olemaan aikainen 
aamu ja tulossa olisi ensivisiitti kysei-
seen helpotuslaitokseen, on siinä itkussa 
pitelemistä, jos nyt vähän muussakin. 
Kun sitten avaimet löytyvät, pitää pistää 
todella juoksuksi matkalla, ja siinä tuppaa 
sauvatkin olemaan vain tiellä.

Onneksi mökin isommalla naulakolla 
ei ole sitä samaa rohmuamisviettiä kuin 
on kotinaulakollani Kontulassa. Sillä 
onnettomalla kun on tapana kerätä kaikki 
vaatteet, niin omat kuin vieraiden takit ja 
huivit, tangolleen ja piilotella niitä sitten 
ihan vain huvin vuoksi ja kiusallaan, 
varsinkin jos on kiire. Kyllä mökinkin 
vaatimaton vaatenaulakko on oppinut 
piilottamisen jalon taidon, tosin vain 

Mökin muorin mietteitä

vähäisemmissä puitteissa. Se piilottelee 
onnistuneesti ainakin käsineitä. Toisen 
hanskan se antaa ihan helposti, mutta 
toista ei sitten löydykään, ei edes lattialta. 
Taas haku päälle ja koko mökki myllä-
tään. Jos hoksaan katsoa kalastustakin 
taskusta, niin siellähän se on, on ollut 
jo pitkään. Tai sitten ei, ei ole ollenkaan 
varmaa, että se on siellä, se voi olla 
pudonnut vaikka kumisaappaaseen. Ota 
siitä nyt sitten selvää ja koita elää tässä 
kristillisesti.

Olen ihmetellyt miksi minun kohdal-
leni sattuu näitä piilottajayksilöitä, vai 
onkohan niin, että jossain olisi ehkä toivo-
misen varaa. Voisiko olla puutetta vähän 
huolellisuudessa tai järjestelytaidoissa? 

Muistista ei ainakaan mitään vikaa puutu, 
enhän ole muistanut muutenkaan enää 
yhtään mitään pitkään aikaan. Toisaalta, 
onhan eläkkeellä aikaa etsiä ja penkoa 
paikkoja ja kun mökki on pieni, ei ajan-
hukkakaan ole valtava. Pianhan se on läpi 
käyty, varsinkin jos ei ole se vessahätä.

Jos teillä on naulakot, jotka eivät tee 
kiusaa ja kadota tavaroita niin olkaa 
onnellisia. Minulle ei ole niitä suotu, 
ei kotiin eikä mökille. Mutta hyvinhän 
tämä näinkin käy: onhan olemassa ohje 
"Etsikää niin te löydätte." Ja minähän 
muori kyllä etsin.

Iloisin kesäterveisin 
mökinmuori

BETSET OY
Betset - Betoni

Viikintie 35, 00560 Helsinki
Puh. 09-752 2811
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Tuntemattoman sotilaan alikersantti 
Hietanen mietiskeli pienten ötököiden ja 
eläinten tarpeellisuutta. Luonnon kier-
tokulussa kaikilla taitaa kuitenkin olla 
oma paikkansa ja tehtävänsä. Lintujen 
hyvinvointia edistävät runsaat hyttys-
määrät; ihminen taas kiusaantuu kovin, 
kun verenhimoiset ötökät käyttävät häntä 
ravinnonlähteenään. 

On kaunis kesäilta Länsiulapanniemel-
lä ja maja-alueella kaikki hyvin. Jalassa 
tuntuu kevyttä kutinaa. Sen sijaan että 
puolihuolimattomasti raapaisee jalkaa, 
on syytä vilkaista kutittajaa. Usein pieni 
tumma täplä etenee päättävästi jalkaa 
ylöspäin. Punkki! Napakka ote kiipei-
lijästä ja pikainen polttohautaus Jotuli-
kaminassa. Tänäkin kesänä punkkeja on 
ollut runsaasti maja-alueellamme; vii-
meistään toukokuun alun lämmin viikko 
sai kaikki punkit liikkeelle talvihorrok-
sestaan. Yksi jos toinenkin majalainen 
on kertonut saaneensa antibioottikuurin 
punkin puremaan. 

SYYNÄTKÄÄ TOISIANNE

”Mut sen mää kyl sano, et paljo turha tyät se on tehny. (…) Mää en löyrä mittä hyätty siit ett maailmas on 
semmotti kun esimerkiks kusiaissi ja sammakoi. Niit mää pirä ihan turhan. Niinku luttei ja torakoiki. (…) 
Kuka hyäty siit et täi hänt kalvava? Ei kukka.”

seen. Punkki ei oikeasti pure vaan se 
kaivautuu ihoon. Puutiaisen syljessä on 
puuduttavia aineita, joten sen poraamista 
ei uhri yleensä huomaa. Veren imemistä 
helpottaa hyytymistä estävä aine. 

Puutiaiset ovat erittäin yleisiä Ahve-
nanmaalla ja saaristoalueella, mutta niitä 
esiintyy koko Etelä- ja Keski-Suomessa. 
Pohjoisen esiintymisen raja kulkee Oulu-
Joensuu -linjalla. Lintuun tarttuessaan ne 
samalla saattavat siirtyä pitkiäkin matkoja 
uusille ja ennestään punkittomille alueille 
- ihmiseen takertuessaan kiertokulku kat-
keaa yleensä lyhyeen, varsinkin aikuiselta 
punkilta. 

Punkit ovat aktiiveja huhti-toukokuus-
ta myöhään syksyyn eli loka-marraskuu-
hun asti. Keväällä lämpötilan noustua 
5-7 asteeseen maaperässä olevat punkit 
lähtevät liikkeelle. Aktiivisimmin ne ha-
kevat saalistaan aikaisin keväällä ja taas 
loppukeväällä tai varhaissyksyllä. Kun 
aikuiset naaraat ovat saaneet rauhassa 
syödäkseen verta, ne sulattelevat ateri-
aansa seuraavaan kevääseen ja munivat 
sitten noin � 000 munaa varmistaakseen 
suvun jatkumisen. Munimisen jälkeen 
naaras kuolee. Punkkien parittelu tapah-
tuu yleensä isäntäeläimen turkissa. Punkit 
talvehtivat lähinnä pikkujyrsijöiden ja 
muiden eläinten turkeissa tai muissa 
lämpimissä paikoissa. Kovaa pakkasta 
ne eivät kestä.

Kansanuskomuksen mukaan punkit 
pudottautuvat niskaamme lepistä, mutta 
ne elävät ja liikkuvat eniten aluskasvil-
lisuudessa, heinikoissa ja pensaikoissa. 
Luonnon kasvillisuudessa se ei kiipeä 
juurikaan metriä korkeammalle. Lehto-
metsät ja rantalepikot lienevät aluskasvil-
lisuuden kosteusolosuhteiltaan punkeille 
sopivaa metsätyyppiä. Punkit eivät kestä 
kovaa kuumuutta eikä kuivuutta ja ne ovat 
melko hitaita liikkumaan. Punkkien mää-
rä on suhteessa pienjyrsijöiden määrään. 
Tänä vuonna jyrsijöitä on ollut runsaasti 
- Länsiulapanniemelläkin törmää pu-
pujusseihin aamuin illoin - joten punk-
kejakin on runsaasti. Vaikka kuivuuden 
pitäisi vähentää punkkikantaa, on ainakin 
Turun Sanomat uutisoinut ��.7.�006, että 

Pietarissa hellekesän riesana ovat niin 
kaupungissa kuin Suomenlahden rannan 
Kylpyläalueella punkit, jotka ovat tänä 
vuonna purreet yli 8 �00 henkilöä, kun 
viime vuonna vastaava luku oli 5 �00. 

Jyrsijäkannan runsaus pitänee punkit 
hyvin hengissä ja toimintakykyisinä hel-
teestä huolimatta. Koirat ovat varsinaisia 
punkkiharavia. 

Ja tautejakin ne levittävät?
Punkit levittävät kahta erilaista tautia: 
bakteeripohjaista tautia nimeltään borre-
lioosi eli Lymen tauti sekä viruspohjaista 
puutiaisaivokuumetta eli Kumlingen 
tautia. Jälkimmäisen taudin voi saada 
Ahvenanmaalla, Turun saaristossa, Hel-
singin edustalla Isosaaressa ja Kaakkois-
Suomessa. Näiden alueiden punkeista �-� 
prosenttia kantaa aivotulehdusvirusta.

Borreliabakteerin aiheuttama Lymen 
borrelioosi on Suomessa noin sata kertaa 
niin yleinen kuin TBE-viruksen aiheut-
tama Kumlingen tauti. On arvioitu, että 
borrelioosin riski punkinpureman jälkeen 
olisi �:�00 eli yksi tapaus sataa puremaa 
kohti; toisen arvion mukaan suhde on 
�:50. Vuosittain sairastuu �000-�000 
henkilöä. 

Puutiainen tiivistää ateriansa pump-
paamalla imemäänsä ylimääräistä nes-
tettä aika ajoin takaisin isäntään. Näin 
mahdolliset taudinaiheuttajat pääsevät 
leviämään. Punkit suodattavat verestä tar-
vitsemiaan ainesosia usean päivän ajan, 
varhaisemmissa kehitysvaiheissa kolme 
päivää ja aikuiset punkit 7-9 päivää. Tämä 
selittää punkin iän myötä lisääntyvän in-
fektoitumisasteen. Vaikka keskimmäisen 
kehitysvaiheen punkit eli nymfit eivät 
ole kaikkein eniten borrelioita kantavia, 
ihminen sairastuu borrelioosiin yleensä 
juuri nymfivaiheisen punkin puremasta. 

Punkin puremaa ei tarvitse säikähtää. 
Punkin, kuten monen muunkin hyöntei-
sen pistosta, tulee usein punainen läiskä, 
joka on merkki kevyestä tulehduksesta ja 
se on useimmiten vaaraton. 

Tartuntariski on sitä pienempi, mitä 
nopeammin punkin saa irti. Borreliatar-
tunta vaatii tunti- tai jopa vuorokausien 

Mitä ovat nämä riesat 
ruohikossa, nämä punkit? 
Punkin virallinen nimitys on puutiainen. 
Se on soikeahko ja litteä hämähäkkieläin. 
Suomen punkistossa on yli tuhat lajia 
mitä erilaisimmissa ympäristöissä, vesis-
töissä elävistä petopunkeista sänkyjemme 
pölypunkkeihin asti. Ainoastaan puutiai-
set imevät selkärankaisista verta. 

Puutiaiset kiikkuvat ruohonkorrella tai 
oksistossa valmiina tarttumaan ohikulki-
jaan: kissaan, koiraan, hiireen, myyrään, 
jänikseen, lintuun, ihmiseen. Punkilla ei 
ole silmiä, mutta se odottaa sopivaa ohi-
kulkijaa etummaiset jalat ojossa. Se saat-
taa odottaa kuukausia ja löytää saaliinsa, 
koska se pystyy aistimaan lämpösäteilyä, 
hajuja ja ilman hiilidioksivaihteluita. 
Punkki takertuu sekunnin murto-osassa 
ohikulkijan karvoitukseen tai vaatetuk-

Talitiainen syö talia. 
Metsätiainen syö metsiä. 
Puutiainen syö ihmisiä. 

Olli: Pistetään poskeen
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punkkikiinnityksen. Kumlingen tauti 
siirtyy ihmiseen nopeammin. 

Punkit levittävät myös Ehrlichia-
bakteeria, jota on pikkujyrsijöissä ja 
joka tarttuu lähinnä koiriin, hevosiin ja 
lampaisiin. Joitakin yksittäistapauksia 
on havaittu myös ihmisellä. Oireet ovat 
kuten flunssassa. Tartunnat ovat yleensä 
lieviä ja paranevat itsestään. Antibiootti 
auttaa, jos oireet ovat vaikeita.

Borrelioosi eli Lymen tauti
Borrelioita punkkeihin levittävät mm. 
hiiret, myyrät ja jänikset, joille itselleen 
bakteerista ei liene pahempaa haittaa. 
Ihmisessä korkkiruuvimainen borreli-
oosibakteeri tunkeutuu kudoksiin ja voi 
olla niissä piilevänä kauankin. Myös lem-
mikit ja muut kotieläimet voivat sairastua 
borrelioosiin. 

Paikoitellen joka toinen puutiainen 
voi kantaa borrelioosia, keskimäärin joka 
kolmas tai neljäs Suomen luonnossa elä-
västä punkista kantaa borreliabakteeria. 
Jotkut lähteet sanovat kantajia olevan 
viidestä viiteenkymmeneen prosenttiin. 

Tavallisin borrelioosin oire on iholle 
nouseva ihottuma, yleensä pian pureman 
jälkeen, joskus kuitenkin vasta viikon 
tai muutaman viikon kuluttua: punainen 
rengas puremakohdan ympärille. Ihot-
tumarengas laajenee ja lopulta häviää. 
Tällainen rengasmainen ihottuma tulee 
joka toiselle borrelioosiin sairastuneelle.  
Ihottumavaiheessa todettava tauti hoide-
taan tavallisella suun kautta otettavalla 
antibioottikuurilla. Alkuvaiheessa bak-
teeriin tehoavat antibiootit hyvin. Usein 
ihmisen elimistö hoitaisi taudin ilman 
lääkekuuriakin, mutta diagnosoitu tauti 
hoidetaan aina. 

Usein tauti jää ihottumavaiheeseen ja 
joskus ihottuman lisäksi tai sen sijasta 
tuleekin flunssan oireita: lämmönnousua, 
kipuilua ja väsymystä, vain nuha ja yskä 
puuttuvat. Myöhemmin voi tulla erilaisia 
hermosärkyjä ja puutosoireita, tavallisim-
pina kasvohermon halvaantuminen sekä 
nivelsäryt ja -tulehdukset. 

Jos tauti on ollut elimistössä jo pidem-
pään (vähintään �-� viikkoa), voidaan 
verinäytteestä todeta taudin vasta-aineita. 
Pidemmälle edennyt tauti hoidetaan las-
kimonsisäisesti annettavalla antibiootilla. 
Pitkään jatkuneesta taudista voi jäädä 
hoidosta huolimatta oireita, jotka johtuvat 
kudosvaurioista tai infektion laukaise-
masta immunologisesta reaktiosta. 

Borrelioosiin on rokote kehitteillä. 
USAssa rokote on ollut käytössä, mutta 
meillä esiintyvän erilaisen borrelioosi-
kannan vuoksi se ei ole meillä hyödyn-

nettävissä. 
Sairastetusta borrelioosista ei saa 

immuniteettia, joten tautiin voi huonolla 
onnella sairastua useamman kerran. 

Kumlingen tauti eli 
puutiaisaivokuume
Kumlingen tauti on huomattavasti har-
vinaisempi kuin Lymen tauti. Tautia 
on myös Lappeenrannan ja Parikkalan 
välisellä alueella Kaakkois-Suomessa 
sekä Helsingin edustalla Isosaaressa. 
Tartunnan saa vuosittain muutama kym-
menen suomalaista. Taudin oireet ovat 
kaksivaiheiset: viikon kuluttua tartun-
nasta sairastuneella on lievää kuumetta, 
joka menee ohi noin viikossa. Useimpien 
sairastuneiden oireet jäävät tähän, ja heil-
le kehittyy pysyvä immuniteetti virusta 
vastaan. 

Kolmasosa sairastuneista saa muuta-
man viikon kuluessa aivokuumeen, joka 
kestää pari viikkoa. Taudista toipuminen 
kestää viikkoja tai jopa kuukausia, mutta 
kuolleisuus tautiin on Suomessa pieni 
(0,5 %). Osa sairastuneista (40 %) saa 
kuitenkin pysyviä vaurioita kuten muisti- 
ja tasapainohäiriöitä, päänsärkyä, kuulon 
heikkenemistä, keskittymisvaikeuksia tai 
halvauksia. 

Kumlingen tautiin ei ole lääkehoitoa, 
mutta sitä vastaan on olemassa tehokas 
rokote. Tänä kesänä on uutuutena Suo-
messa kiertänyt punkkibussi, joka on 
antanut punkkitietoa ja josta on voinut 
käydä hakemassa rokotteen puutiaisaivo-
kuumetta vastaan. Rokotetta suositellaan 
kaikille, jotka oleskelevat säännöllisesti 
tai pidempään Kumlingen tautia levittä-
vien punkkien levinneisyysalueilla joko 
Suomessa tai ulkomailla. Tautia esiintyy 

suhteellisen paljon Venäjällä, Baltiassa 
ja Keski-Euroopassa. Esimerkiksi Itä-
vallassa, jossa tautia on paljon, kaikki 
kansalaiset on rokotettu. 

Myös kaikki yli 7-vuotiaat ahvenan-
maalaiset saavat tämän vuoden alusta 
lukien halutessaan ilmaisen rokotussar-
jan puutiaisaivokuumetta vastaan. Muut 
suomalaiset voivat halutessaan hankkia 
rokotteen, tosin omalla kustannuksellaan. 
Rokotukset annetaan sarjana, suojaan 
tarvitaan kolme rokotetta vuoden sisällä 
annettuna. 

Kysyin keväällä �005 työpaikkalää-
käriltäni, olisiko minun tarpeen ottaa 
punkkirokote, kun Länsiulapanniemel-
lä punkkeja riittää joka kesä ja joka 
lähtöön. Kumlingen ja Lymen taudin 
eroista minulla ei ollut selvää käsitystä. 
Lääkärisetä kyseli tarkkaan, missä kesän 
mittaan liikun, käynkö esim. saaristossa 
tai Ahvenanmaalla ja kun vastasin näihin 
kieltävästi, hän selvitti minulle tautien 
eron ja oli sitä mieltä, ettei rokotus koh-
dallani ole tarpeen. Kumlingen tautia ei 
Länsiulapanniemessä ole esiintynyt. 

Miksi ne välillä ovat niin 
pieniä ettei niitä erota kuin 
suurennuslasilla ja välillä 
herneen kokoisia?
Puutiaisen elinkierto luonnossa kestää 
Suomen olosuhteissa � - 5 vuotta. Puu-
tiaisen jokainen kehitysvaihe tarvitsee 
veriaterian siirtyäkseen seuraavaan astee-
seen ja aikuinen naaraspunkki kyetäkseen 
munimaan. 

 LT, infektiolääkäri Jarmo Oksi on 
kuvannut erinomaisella kaavakuvalla 
puutiaisen eri kehitysvaiheet luonnossa: 

Puutiaisen eri kehitysvaiheet 
Borrelian kiertokulku luonnossa
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Ns. toukkavaiheessa punkki, jota kut-
sutaan larvaksi, on alle � mm:n kokoinen 
ja sillä on kuusi jalkaa. Seuraavassa kehi-
tysvaiheessa nimeltään nymfi, punkilla on 
kahdeksan jalkaa ja kokoa vain �-� mm. 
Sekä larvoja että nymfejä on siten vaikea 
havaita iholta, saati sitten esimerkiksi 
hiuspohjasta tai karvoituksen seasta tai 
eläimen turkista. Aikuinen punkki on 
noin � mm:n kokoinen. Koiras on noin �,5 
mm ja tummanruskea selkäkilpi peittää 
koko selän; naaras on noin �.5 mm ja sillä 
selkäkilpi peittää vain ruumiin etuosan ja 
punertava takaosa jää paljaaksi, jolloin 
ulkonäkö on mustanpunainen. Verta 
imeneenä aikuinen punkki voi paisua 
ison herneen tai kahvipavun kokoiseksi 
harmahtavaksi palloksi, jopa �0 mm 
pituudeltaan. 

Miten estää ettei punkki tartu?
- Pitkää lahjetta, pitkää hihaa 
ja kumisaappaat
Punkkialueilla - kuten meillä Län-
siulapanniemellä - ennenkuin menee 
ruohikkoon, on hyvä pukea päällensä 
pitkähihainen pusero ja pitkät housut. 
Vaaleissa housuissa tummat punkit erot-
tuvat selvästi. Vielä jalkaan kumisaappaat 
ja housunlahkeet sukanvarsien sisään!
Tällaisena hellekesänä neuvo on aika hi-
kinen, mutta ohuet ja kevyet puuvillaiset 
vaatteet antavat jo suojaa. 

- Ravistele vaatteet ja niiden 
saumat punkkialueelta palattuasi

- Punkkisyyni
Iltapesun yhteydessä on hyvä päivittäin 
tarkistaa iho varvasväleistä korvannipu-
koihin ja päänahkaan. Alusvaatteiden alle 
jäävät ihoalueet ova puutiaisen erityisiä 
suosikkialueita: ohutihoisia, lämpimiä 
ja suojaisia. Varsinkin lapset olisi hyvä 
tarkistaa joka ilta. 
Lemmikit tulisi joka ilta kammata tiheä-
piikkisellä kammalla ja poistaa samalla 
löytyneet punkit. 

- Lemmikeille porttikielto 
petivaatteisiin
Lemmikkejä ei saa ottaa sänkyyn punkki-
aikana. Tauti ei leviä lemmikistä ihmiseen 
suoraan, mutta punkki saattaa pudota tai 

pudottautua pois lemmikin kyydistä peti-
vaatteisiin ja siirtyä aterioimaan isännällä 
tai emännällä. 
Lemmikeille on saatavissa punkkipantoja 
ja muita karkotteita.

- Nurmikot lyhyiksi
Nurmikot on hyvä pitää lyhyinä. Punkeil-
le vaarallisin paikka on se, jossa sen on 
vaarassa kuivua. Lyhyeksi ajettu nurmi 
on juuri tällainen paikka aurinkoisella 
säällä. 

- Laita Ohvia kun menet 
vartavasten punkkien sekaan
Kaupoista on saatavilla ainakin Offin 
hyönteis- ja punkkikarkoitenestettä. Ohje 
kehottaa suojaamaan paljaat ihokohdat 
vaatteilla. Hihan suu- ja housujen puntti-
kohtiin, kaula-aukkoihin yms. vaatteiden 
aukkokohtiin voi levittää punkkikar-
koitenestettä. Joutuessaan Offin kanssa 
tekemisiin punkki irrottautuu ihosta ja 
tippuu takaisin maahan. 
Ostin kokeeksi tänä kesänä kokeeksi pul-
lon punkkiohvia ja laitoin sen ulkovaras-
tokaappiin. Tehokasta aihetta, koska sen 
jälkeen ei ole näkynyt punkin punkkia, 
vaikka pullo on ollut kiinni! Ei vaitiskaan, 
itse asiassa perkasin kauniina heinäkuise-
na päivänä sekä juhannusruusut kuolleista 
rangoista että alppiruusut loppuun kukki-
neista kukistaan, eli olin siis kerrassaan 
keskellä punkkien valtakuntaa useamman 
tunnin ajan. Varustauduin Ohvilla ohjeen 
mukaisesti eikä illan punkkisyynissä ei 
löytynyt yhtään punkkia. Muuten niistä 
on kyllä havaintoja. 

Mitä tehdä kun punkki iskee? 
Miten sen saa irti?
Varmin tapa välttää tartunta on jokail-
tainen punkkisyyni. Borreliabakteerin 
siirtyminen punkista ihmiseenhän kestää 
noin pari päivää. 

Punkki pitää irrottaa heti kun sen 
huomaa. Sitä ei pidä raapaista pois, 
koska silloin ihoon voi jäädä punkin 
kärsän palasia ja puremakohta saattaa 
tulehtua. Imukärsän kappale ei sisällä 
borreliabakteereita, mutta se voi aiheuttaa 
pitkäaikaista ärsytyskutinaa. 

Jos et saa poistetuksi punkkia koko-
naisena, odota muutama päivä. Purema-
kohdan ympäristöön kehittyy tulehdus, 
jolloin punkin jäänteet on helppo poistaa 
pinseteillä tai puhtaalla neulalla. Joskus 
voi joutua pyytämään lääkäriä poista-
maan kärsänjäänteet kirurgisesti.

Enää ei suositella voin tai muun ras-
van käyttöä punkin irrottamiseen. Rasva 
kyllä tukkii punkin hengityksen ja saa 

sen irrottamaan leukansa uhrista, mutta 
tukehtuessaan punkki voi oksentaa bak-
teereita puremakohtaan. 

Apteekista (ja esimerkiksi Clas Ohl-
sonilta) saa erilaisia punkkipihtejä tai 
punkinpoimijoita, hinnaltaan ne ovat alle 
�0 euron. 

Ellei punkkipihtejä satu olemaan käsil-
lä eikä naapurimökistä lainattavissa, voi 
käyttää vaikka ohutta lankaa apuna. 

Suihkauta alueelle desinfioivaa ainetta 
jo ennen punkin poistamista. Vesi ja saip-
puakin auttavat, jos desinfiointiainetta ei 
satu olemaan käsillä.

Käytitpä pihtejä tai lankaa, ota punkis-
ta kiinni mahdollisimman läheltä ihoa ja 
vedä punkki suoraan tai kevyesti pyörit-
tämällä pois. Haavanpuhdistusaineella 
voit vielä uudelleen pyyhkäistä alueen 
puhtaaksi. 

Jos puremakohta kutisee, siihen voi 
käyttää hyttysen puremiin tarkoitettuja 
käsikauppavoiteita. Nukkumaanmennes-
sä voi alkuunsa puremakohtaan laittaa 
laastarin päälle, niin ei unissaan raavi 
siihen tulehdusta.

Tarkasta iho, johon punkki on purrut. 
Jos siihen �-4 viikon kuluttua kehittyy 
punoittava alue, jonka läpimitta on yli 5 
senttiä, tai jos tulee kuumetta, päänsärkyä 
tai muita oireita, mene lääkäriin. 

Punkkitietoisuutta ja -tilastoja
Julkisella tasolla punkeista ja niiden 
levittämistä kahdesta tautityypistä on 
puhuttu vasta �990-luvun puolesta vä-
listä lähtien, Suomen lääkäripiireissä 
80-luvulta lähtien. Taudit on kuitenkin 
tunnettu jo sadan vuoden ajan lääketie-
teellisessä kirjallisuudessa, ja vastaavia 
oireita on esiintynyt varmasti pidempään. 
Borrelioosin aiheuttajabakteeri löydettiin 
�970-luvulla Yhdysvaltain itärannikolla 
Lymen kaupungista. 

Kansanterveyslaitoksen nettijulkai-
suna on tieteellinen tutkimus Helsingin 
suosituilla ulkoilualueilla esiintyvistä 
punkeista ja niiden levittämistä taudeista 
kesällä �995. Kaiken kaikkiaan tutkittiin 
�8 ulkoilualuetta, jotka sijaitsevat alle �0 
kilometrin sisällä Helsingin keskustasta. 
Alueilla ulkoilee punkkisesongin aikana 
kymmeniä tuhansia ihmisiä, osa tietysti 
koirineen. Punkit kerättiin vetämällä 
valkoista kangasta rehevän aluskasvil-
lisuuden seassa ihmisten tavanomaisilta 
liikkumisreiteiltä tai niiden läheisiltä 
alueilta. Punkit tarttuivat kankaan alapin-
taan, josta ne oli helppo poimia. Yhteensä 
keräysmatkaa kertyi yli �9 kilometriä. 
Eniten punkkeja oli Seurasaaressa: lähes 
�0 punkkia/�00 m. Myös Lehtisaari ja 
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Meilahti osoittautuivat varsin punkki-
rikkaiksi. Punkkeja kerättiin yhteensä 
68�, joista nymfejä oli �� %, naaraita �6 
% ja koiraita 4� %. Näistä viljeltiin �7� 
punkkia, joista spirokeettojen (=kierteis-
ten bakteerien) suhteen positiivisia oli �0 
eli 5,4 %. Punkkirikkaimpien alueiden 
kantajuudet vaihtelivat �0 prosentin 
molemmin puolin. Tästä Seurasaari oli 
poikkeus: sen punkeista vain yksi osoit-
tautui borrelian kantajaksi. 

laboratoriotesteillä. Karkeasti voitaneen 
arvioida, että todellisia borreliatapauksia 
on nelinkertainen määrä. 

Vuosi �004 oli varsin sateinen. Sinä 
vuonna borreliatapauksia oli �,5 ker-
taisesti verrattuna tavalliseen vuoteen. 
Väestön määrään suhteutettuna uusien 
raportoitujen borrelioositapausten määrä 
oli Etelä-Suomen läänissä yli kaksin-
kertainen (�9 tapausta �00 000 asukasta 
kohti) verrattuna Länsi-Suomen lääniin 

kaksinkertainen. Lisäksi säännönmukai-
sesti vuoden alkuun tammi-huhtikuulle 
ilmaantuu edellisen vuoden tartuntoja. 
Niiden määrä vastaa yleensä lähes puolta 
vuoden huippukuukausien ilmaantuvuu-
desta. Minimi-ilmaantumiskuukaudet 
ovat yleensä toukokuussa, mutta kertaal-
leen myös helmi- ja kesäkuussa. 

Laboratoriolle ilmoitettujen tapausten 
määrä vuosina �995-�004 on hitaasti 
lisääntynyt. Ilmaantuvuus �000-luvulla 
on vakiintunut noin 800 tapaukseen 
vuodessa. 

Ahvenanmaalla on ylivoimaisesti 
suurin ilmaantuvuus, 40 % koko Suo-
men uusista borrelioositapauksista. 
Manner-Suomessa suhteellisesti eniten 
borrelioosiin sairastutaan Etelä-Suomen 
läänissä. Oulun läänissä on tapauksia 
ollut vuosittain vähän toistakymmentä ja 
Lapin läänissä pari tapausta vuodessa. 

Kumlingen tautitapauksia on Suomes-
sa �0-40 vuosittain. 

Verrattaessa borrelioosin esiintymistä 
puutiaisaivokuumeeseen (TBE) voidaan 
havaita, että TBE-virustartuntojen määrä 
on kolminkertaistunut kymmenvuotis-
kauden loppupuoliskolle tultaessa, ja 
borrelioositartuntojen määrä on lähes 
kaksinkertaistunut. 

Kansanterveyslaitoksen julkaisu, Kansanterveyslehti 5/1996.

LT, infektiolääkäri Jarmo Oksi on 
tutkinut punkkien määrää kymmenvuotis-
kaudella �995-�004. Taulukoidut määrät 
perustuvat laboratorioilmoituksiin, joten 
on selvää, että todellisia tapauksia on 
ollut moninkertainen määrä. Lisäksi vas-
ta-ainetesti muuttuu positiiviseksi vasta 
noin kuukauden kuluttua tartunnasta. 
Melko yleinen käytäntö onkin, että selviä 
varhaisvaiheen infektioita ei varmenneta 

(8 tapausta �00 000 asukasta kohti) ja 
kohtalaisesti suurempi kuin Itä-Suomen 
läänissä (�5 tapausta �00 000 asukasta 
kohti). Ilmaantuvuuden huiput olivat 
koko maata tarkasteltaessa elo-marras-
kuussa, suurimmat huiput elo-syyskuussa 
ja marraskuussa. Tosin numeroihin vai-
kuttaa edelliseltä tai edellisiltä vuosilta 
peräisin olevien tartuntujen ilmaantumis-
piikki tammi-huhtikuussa. Ilmaantuvuus 
oli minimissään toukokuussa. 

Edellä oleva noudattelee koko kym-
menvuotiskauden ajan samantyyppistä 
ilmaantumisrytmiä: suurimmat huiput 
ovat syyspuolella, niin että marraskuun 
ilmaantuvuus on ollut poikkeuksetta 
suurempaa kuin kesäkuun, joskus jopa yli 

Kaavio: Borreliatapausten määrän 
kasvu 2000-2004 suhteessa väes-
töön (tapauksia/100 000 asukasta) 
verrattuna vuosiin 1997-1999. 
Ahvenanmaa puuttuu kaaviosta, 
koska siellä esiintyvyys on aivan 
omaa luokkaansa muuhun Suomeen 
verrattuna. (Kansanterveyslaitok-
sen tautirekisteriin ilmoitettujen 
tapausten määrä = verikoetulosten 
perusteella).
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Lisätietoja
Kun punkki puree sinua ja kaipaat tar-
kempia tietoja, tutustu lähdeluettelossa 
mainittuihin nettisivuihin. Kysymyksiin 
kuten kannattaako käydä pyytämässä 
vasta-aineista laboratoriotutkimuksia, 
koska punkki on joskus purrut, ja moneen 
muuhun hyvään kysymykseen vastaa LT, 
infektiolääkäri Jarmo Oksi www.punkki.
netin sivulla ”Usein esitettyjä kysy-
myksiä punkeista ja niiden välittämistä 
taudeista”. 

Suomen Reumaliitto kampanjoi tänä 
vuonna borrelioosin ehkäisemiseksi ja 
paljon tietoa on Reumaliiton sivuilla 
www. reumaliitto.fi/punkki. 

Terveyskeskuksissa ja sairaaloissa on 
ollut jaossa Joudutko kesällä tekemisiin 
punkkien kanssa -esitettä. 

Zoonoosivirologian professori Olli 
Vapalahti Helsingin yliopistosta sanoo 
Vartti-lehden haastattelussa: ”Hysteri-
aan ei ole syytä, sillä ihmiset ovat eläneet 
punkkien kanssa vuosisatoja. Ei kannata 
maalata Lordia seinälle. Paljon punkkeja 
suurempi riski on jättää luonnossa liik-
kuminen ja jämähtää sohvalle.”

Ulla Honkanen

Lähteet:

-  Iiris Kalliola: Kun kirppu puree sinua, Kustannusosakeyhtiö Tammi, �998.

-  Väinö Linna: Tuntematon sotilas.

-  Olli: Pistetään poskeen, Kustannusosakeyhtiö Otava �95�. Mitä tiedämme 
linnuista. 

-  Baxter Oy: Joudutko kesällä tekemisiin punkkien kanssa? Punkki voi levittää 
aivokuumetta. Tietoa punkeista ja niiden levittämistä taudeista.

-  Vartti �9.5.�006: Varo punkkeja Helsingin rannoilla. Iida Riekko, haastateltavana 
zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta. 

-  http://www.punkki.net/artikkelit: Punkit (puutiaiset) luonnossa, Borrelioosin 
esiintymisen �0-vuotiskatsaus sekä Usein esitettyjä kysymyksiä punkeista ja 
niiden välittämistä taudeista; LT, infektiolääkäri Jarmo Oksi

-  http://www.turunsanomat.fi/ajassa/: Punkit ja likaiset uimarannat piinaavat 
pietarilaisia helteessä; Eija Loueniva, julkaistu ��.7.�006. 

-  http://www.pressi.com/fi/tuotetiedote/�68�.html: Oy Transmeri Ab, tuotetiedote: 
SC Johnson Off hyönteis- ja punkkikarkoite neste, �8.06.�998.

-  http://www.utu.fi/media/ajankohtaista/argumentit/puhettapunkeista.html: Turun 
yliopisto, Jani Sipilä: Paljon puhetta punkeista. Haastateltavana Turun yliopiston 
bakteeriopin professori Matti Viljanen. ��.6.�006.

-  http://www.hus.fi/: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri: Poista punkki 
heti iholta. Verkko- Husari 4/�006, teksti Johanna Nikunen. 

-  http://www.ktl.fi/portal/suomi/julkaisut/kansanterveyslehti/lehdet_�996/5_
�996/urbaani_puutiainen/: Kansanterveyslaitoksen julkaisu, Kansanterveyslehti, 
Lehdet �996, 5/�996, Urbaani puutiainen

-  http://www.reumaliitto.fi/punkki
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Tämä juttu on kirjoitettu päiväkirja-
maisesti, jotta käy selville miten tämän 
vuoden grillijuhlat järjestettiin. 

Aloitimme grillijuhlien valmistelun 
torstaina jakamalla työt ja hankinnat. 
Puheenjohtaja Tuomo Honkasen kanssa 
oli sovittu, että Pesutuvan jääkaapeista 
yksi varattiin grillijuhlien ruokatarvik-
keita varten.

Lihat tilattiin Lauttasaaren K-mar-
ketista marinoituna ja sen kanssa oli 
sovittu, että lihat noudetaan lauantaina 
iltapäivällä. Muut syötävät, juomat ja 
tarvikkeet käytiin ostamassa omien 
kauppareissujen yhteydessä perjantain 
ja lauantain aikana.

Sunnuntaina hommat starttasi noin 
kello yhdeksän aikoihin pitämällä tauko, 
koska hyvin suunniteltu on puoliksi tehty 
– sanotaan. Sää oli upea ja siksi päätimme 
järjestää juhlat saunarantaan, vaikka Ke-
säkotikin oli varattu sadesään varalta. 

Kaisu ja Taru tekivät pienen alkusiivo-
uksen jälkeen salaatit Kesäkodin keittiös-
sä. Sieltä saimme lainaksi tarjoiluastiat ja 
vesikannut. Salaatit vietiin odottamaan 
syömistään saunan jääkaappiin.

Karit roudasivat grillit majalaisten 
peräkärryllä rantaan. (Tarkista polttimot 
ja kaasun määrä!) Huoltorakennuksesta 
haettiin vielä kokoontaitettavat tarjoilu-
pöydät sekä kesäkodilta muutama piha-
pöytä tuoleineen. 

Kesäkodilla keitettiin kahvit terma-
reihin. Sitten laitoimme leivät ja levitteet 
tarjoilukoreihin. Kertakäyttöastiat ja 
juomat vielä esille, grillit tulille ja sitten 
jäimme odottamaan majalaisia.

Juhlat alkoivat puolenpäivän lyömällä 
ja sen jälkeen meidän hommamme oli 
täydentää pöytään hupenevia ruokia. 
Salaattia tehtiin vielä yksi astiallinen 
lisää. Ensi kerralla kannattaa varautua 
suurempaan salaatinkulutukseen. Las-
kenta-arvion mukaan rannassa kävi 45–
50 majalaista, joiden kehut lämmittivät 
meitä vapaaehtoisia järjestäjiä. 

Noin kahden aikaan laitoimme grillit 
kiinni, koska tarjottava loppui. Siivosim-
me jälkemme, kamat takaisin paikoilleen 
ja homma hoidettu. Sitten Antero Vellava 
huolehti saunat lämpimäksi. Kiitos kaikil-
le, jotka autoitte meitä järjestelyissä sekä 
teille, jotka kannoitte pöytiä ja tuoleja 
takaisin Kesäkodille.

Grillijuhlat auringonpaisteessa 
sunnuntaina 6.8. klo 12 saunarannassa

Valmistelu sujui leppoisasti ilman 
kiireen tuntua. Aikaa kului kaupassa-
käyntiin lauantaina noin pari tuntia ja 
valmisteluihin siivouksineen sunnuntaina 
noin 6 tuntia. Hyvän sään tilaamiseen 
käytettiin koko edellinen vuosi. Joten 
alapa tilaamaan ensi vuoteen hyvää säätä 
ja tule muutenkin mukaan järjestämään 
ensi vuoden grillijuhlaa. Valittavana on 
erilaisia tehtäviä, sekä lihaksille että 
älylle sopivia.

PS. Yksi idea meille vielä syntyi. 
Tilaisuuden tiedotteeseen lisätään: "Tule 
paikalle ajoissa, koska juhlat kestää niin 
kauan kuin tarjottavaa riittää", eli kuten 
Amerikassa laittamattomasti sanotaan 
”First come, first served.”

Kari Vuorinen
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Aluksi hyvät uutiset: Länsiulapanniemi 
on digitaalisia televisiolähetyksiä ajatel-
len sangen mainiossa paikassa. Espoon 
Kivenlahdessa olevaan lähettimeen on 
melkein näköyhteys ja lähetyksen sig-
naalivoimakkuus on hyvä. Digitelevisiota 
voikin katsella melkein minkälaisella 
antenninpätkällä eikä erillistä järeää te-
levisioantennia tarvitse kesämajansa 
katolle virittää.

Ja sitten ne huonot: koska mökeissä ei 
ole verkkovirtaa, pitäisi digi-TV:n olla ak-
kukäyttöinen ja tämä onkin jo hankalampi 
juttu. Tällaisia laitteita ei yksinkertaisesti 
vielä ole markkinoilla muutamaa hinta-
vaa poikkeusta lukuun ottamatta. Mutta 
onneksi vaihtoehtoisiakin tapoja katsella 
digitelevisiota mökkiolosuhteissa on. 

Antenni- vai 
kaapelivastaanotin?
Ensimmäiseksi perusasiat: Mökillä 
televisiota katsotaan antennin kautta ja 
sen pitää siis olla antennivastaanottoon 
rakennettu laite. Tällaisia digitelevi-
siovastaanottimia  kutsutaan nimellä  
DVB-T (eli Digital Video Broadcasting 
- Terrestial). Kaapelikäyttöön tarkoitettu 
DVB-C, joka kytketään kotona kau-
pungissa esimerkiksi HTV:n (nykyisin 
Welhon) kaapeliliittimeen, ei mökillä 
Länsiulapanniemellä toimi.

Toinen tarkistamisen arvoinen asia on, 
että laite tukee suomalaista, YLE:n käyt-
tämää dynaamista tekstitysjärjestelmää. 
Näin ei nimittäin aina välttämättä ole. 
Helpoimmalla pääsee, kun asian selvittää 
myyjältä jo laitteen ostovaiheessa. 

Yksinkertaisin ratkaisu olisi hankkia 
vähän virtaa kuluttava digi-tv, jonka voisi 
kytkeä suoraan ��V akkuun. Juuri tällai-
sia laitteita on markkinoilla toistaiseksi 
harmillisen vähän. Jotain kuitenkin löy-
tyy: Esimerkiksi Humax-nimisellä val-
mistajalla on mallistossaan �7-tuumainen 
nestekidenäyttöinen DVB-T-vastaanotin, 

Digi-tv mökille

Perinteistä, analogista televisiota voi katsella mökillä vuoden �007 

elokuun loppuun, mutta siihen lysti sitten loppuukin. Näillä näkymin 

ja erittäin todennäköisesti analogiset televisiolähetykset loppuvat syk-

syllä �007, kun digitelevisiokausi alkaa toden teolla. Miten moiseen 

voisi varautua Lauttasaaren mökkimaisemissa? Onko akkukäyttöinen 

digi-mökki-TV jo keksitty?

joka toimii myös �� voltin käyttöjännit-
teellä, eli siis akulla. Laite on litteä, ns. 
taulutelevisio ja hinta sen mukainen, n. 
850 euroa. Moni varmaan jääkin vielä 
odottamaan seuraavaa, edullisempaa 
laitesukupolvea… 

Toinen vaihtoehto on hieman työläs, 
mutta aivan toteuttamiskelpoinen: Etsi-
tään digiboxi, eli digi-televisiovastaan-
otin, joka toimii �� voltin jännitteellä ja 
kytketään se sopivalla videokaapelilla 
�� volttia käyttävään matkatelevisioon 
tai litteään tietokonenäyttöön, jossa on 
videosisääntulo. Sopivan laiteyhdistel-
män löytämiseen saattaa kulua aikaa, 
mutta ratkaisu on muuten yksinkertainen 
ja toimiva.

Muunnelma edellisestä on hankkia ns. 
invertteri, eli laite, joka nostaa akun �� 
voltin jännitteen television käyttämäksi 
��0 voltin käyttöjännitteeksi. Invertterien  
hinnat alkavat n. 40 eurosta, Mitä kalliim-
pi laite, sitä enemmän ja laadukkaampaa 
��0 voltin virtaa se pystyy syöttämään. 
Hyvä puoli tässä ratkaisussa on, että mikä 

Tällainen akkukäyttöinen litteä digi-tv lähtee kaupasta mökille 
5000 mummonmarkalla…

tahansa DVB-T-digiboxi ja siihen liitetty 
televisio toimii. Verkkojännitteen nosta-
misesta aiheutuu kuitenkin aina tehohä-
viöitä. Kannattaa varmistaa akun riittävä 
kapasiteetti, jotta televisionautinto ei jää 
varttitunnin mittaiseksi...

Ehdottomasti helpoin ja ehkäpä myös 
halvin tapa katsoa digitelevisiota mökki-
olosuhteissa on hankkia pieni ns. USB-
tietokoneväylää käyttävä digiTV-boxi ja 
kytkeä se kannettavaan tietokoneeseen. 
Halpuus tietenkin edellyttää, että kannet-
tava tietokone jo on olemassa… 

Tällaisia tietokoneen USB-väylään 
liitettäviä digiTV-boxeja on tarjolla 
runsaasti ja niiden hinnat alkavat noin 
50 eurosta.
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Invertterillä voi muuntaa akkujännit-
teen verkkovirtaa käyttäville laitteille 
sopivaksi.

Kannettavaan tietokoneeseen liitettä-
vä USB-vastaanotin on näppärä tapa 
katsoa digitelevisiota.

Digi-TV:n vastaanottoon riittää Länsiulapanniemellä pieni pöytäantenni, 
kertoo Mika Ojamies YLE:n digi-tv tiedotuksesta.

Kuten niin kovin usein tietotekniikas-
sa, nämäkin laitteet toimivat varmimmin 
uudehkon kannettavan tietokoneen kans-
sa. Yleensä vaatimuksena tietokoneen 
päässä on ns. USB �.0 standardin mu-
kainen väylä (vanhempi USB �.� ei ole 
tarpeeksi nopea) sekä Windows XP–käyt-
töjärjestelmää käyttävä tietokone. 

Ja sitten testaamaan…
Testasimme tällaista laitetta Länsiulapan-
niemellä Risto Noposen mökillä. USB-
väyläinen digi-TV oli kytketty Riston 
kannettavaan tietokoneeseen. Antennin 
virkaa toimitti parikymmentä senttiä 
korkea pöytäantenni. Mukana testaamassa 
oli myös Mika Ojamies YLE:n digi-TV-
tiedotuksesta. 

Laite toimi mainiosti. Lisäetuna kan-
nettavalla tietokoneella oli mahdollista 
tallentaa televisio-ohjelmia, myös ajas-
tetusti. Riittävän tilavalla kovalevyllä 
varustettu kannettava tietokone korvaa 
samalla siis videonauhurin.

Yhteenvetona: Mökillä toimivia digi-

Kun digitaalinen näköradio Länsiulapanniemelle saapui… Hyvin toimii, riemuit-
sevat tiedottaja Mika Ojamies Yleisradiosta, sekä majalaiset Erkki Savolainen ja 
Risto Noponen.

televisioita on olemassa, itse asiassa jo 
melkoinen kirjo. Perinteisen mökki-tv:n 
näköinen yksinkertainen ja halpa perus-
laite kuitenkin vielä tätä kirjoitettaessa 
puuttuu kauppojen valikoimasta.  Sitä 
odotellessa näppärintä on kytkeä digi-TV 
kannettavaan tietokoneeseen, jos sattuu 
sellaisen omistamaan. Ensi syksynä kaup-
pojen tarjonta lienee jo aivan toinen. 

Mika Ojamiehen mukaan digitelevisi-

on näkyvyysalue Suomessa on nyt jo 99 
prosenttia. Kannattaa varautua siis siihen, 
että nykyisen suunnitelman mukaan 
analogiset lähetykset todellakin loppuvat 
��.8.�007 - ihan oikeasti!

Lisää tietoa digitelevision perusasiois-
ta on tarjolla mm. internet-osoitteessa: 
www.digitv.fi

Jouni Kenttämies
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Puh. (09) 221 9200

PL 666, 20101 Turku
Puh. 010 6700

HK-RUOKATALO  OYJ
Kaivokatu 18, 20520 Turku

Puh. 010 570 100

Tapulikaupungintie 37, 00750 Helsinki
Puh. 020 750 2500, www.ramirent.com

Volvo Finland Oy
Kuormakatu 17, 20380 Turku

Puh. 0106 555 200

Volvo Truck Center

Oy KWH Pipe Ab
Ulvilan tehdas

28400 Ulvila, Puh. 02-677 6611

www.poriakk.fi

JUSSI-KEITTIÖT/
Helsingin Javeki

Könninkuja 1,
02880 Veikkola

www.jussi-keittiot.comPuh. 09-256 5511

Pistekaari 4, 03100 Nummela, www.pilvenhattara.fi

KARKKILA, www.moventas.com
Santasalonkatu 5, PL 27, 03601 Karkkila

Puh. 020 184 7100

Isännöitsijätoimisto
Henrik Vilén Oy

Helsingin Pelastusliitto ry
Laippakuja 4, 00880 Helsinki

Puh. 09-477 0810
www.helpe.fi

Ilmailu- ja Rautatiekuljetusalan
Työttömyyskassa

Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki

Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen
Kuljetusyrittäjät USL ry
Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki

Puh. 09-478 999,  usl@skal.fi

Taloseppä Oy
Viereläntie 415, 03300 Otalampi

Puh. 0400-250 985
Kaikenlaiset rakennusalan työt

Säästä itseäsi

VIANOR OY
Pyhtäänkorventie 15

01530 Vantaa
Puh. 010 401 3300
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Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin 
Sotainvalidit ry vietti 60-vuotiskesäjuhlaa 
Helsingin Lauttasaaren Länsiulapan-
niemen sotainvalidien kesäkodilla eli 
Veljesmajalla sunnuntaina 6.8.�006. 
Kunniavieraiksi oli kutsuttu kenraali-
majuri Jaakko Oksanen, joka viikkoa 
aikaisemmin oli nimitetty Helsingin 
sotilasläänin komentajaksi sekä kaksi 
kaupunginvaltuuston jäsentä eli Arja Kar-
huvaara (kok.) ja Pekka Saarnio (vas.). 
Myös Länsiulapanniemessä toimivan 
kahden muun kesämajayhdistyksen eli 
Helsingin kaupungin liikennelaitoksen 
henkilökunnan kesämajayhdistys ry:n 
puheenjohtaja Sven Linste sekä Polii-
simajalaiset ry:n puheenjohtaja Tuomo 
Honkanen olivat saaneet kutsun juhlaan. 
Tilaisuuden juonsi Martti Kurki. Hän 
antoi ensimmäisen puheenvuoron toi-
mikunnan puheenjohtajalle, majaisäntä 
Pekka Niemiselle, joka avaussanoissaan 
toivotti kaikki tervetulleiksi.

Ennen juhlapuhetta saimme kuulla 
Martti Kurjen laulua ja häntä säesti Arvo 
Kuikka.

Helsingin Sotainvalidit ry:n puheen-
johtaja Seppo Kanerva aloitti puheensa 
lukemalla muutaman otteen Irmeli Hän-
nikäisen toimittamasta, juuri julkaistusta 
historiikista kuvatakseen minkälaista 
sotainvalidien toiminta oli �940 ja �950 
-luvuilla. Luettuaan otteet, joissa kerrot-
tiin mm. jalkapallotteluista kuuluisien 
elokuvatähtien kanssa, Kanerva totesi: 

Sotainvalidien 60-vuotiskesäjuhla

”Ei sellaista enää ole”. 
Puheensa ”laituriosan” Kanerva osoitti 

kaupungin edustajille. Kaupungin ja 
sotainvalidien yhdessä rakentama laituri 
rikkoutui myrskyssä kaksi vuotta sitten. 
Sotainvalidit toivoivat, että kaupunki olisi 
laiturin korjannut. Asian vuoksi alueella 
vierailivat ylipormestari Jussi Pajunen 
ja apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, 

mutta ”ei siitä mitään ole tullut”. Ra-
kennusvirastoonkin oli oltu yhteydessä, 
mutta viraston edustajien mielestä laiturit 
ovat yhdyskuntien laitureita, joten laituri 
on edelleen korjaamatta. Kanerva vetosi 
paikalla oleviin valtuutettuihin, että lai-
turi saataisiin kuntoon.

Seuraava osa sai korvani herkisty-
mään: ”Toinen asia, joka erittäin paljon 

huolestuttaa. Kun saimme käyttöömme 
Lauttasaaresta alueen 60 vuotta sitten 
toimintaa varten samoin ehdoin kuin 
poliisit ja HKL, ehtojen mukaan omis-
tuksen piti pysyä yhdistyksen jäsenten 
hallussa. Mutta vain sotainvalidit ovat 
pitäneet kiinni alkuperäisestä sopimuk-
sesta. Tällä hetkellä poliisien ja HKL:n 
mökkejä kaupitellaan ulkopuolisille �0 
000 - �0 000 euron hintaan ja tunnetuin 
poliisimökkiläinen on kansanedustaja 
Heidi Hautala, jonka lähiomaiset eivät 
ole poliiseja.”

Vuosia sitten sotainvalidit olivat vas-
tanneet kaupungin tiedusteluun ”tulevista 
tarpeista” ja silloin arveltiin toiminnan 
päättyvän �000-luvun alkupuoliskol-
la. Kanerva jatkoi: ”Rakennusvirasto 
päätti, että linnoitusalueilta poistetta-
vien mökkien omistajat voisivat siirtyä 

Majaisäntä Mikko Nieminen avasi 
juhlan.

Puheenjohtaja Seppo Kanerva.

Kutsuvieraat kaupunginvaltuutettu Arja Karhuvaara ja 
kenraalimajuri Jaakko Oksanen.
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automaattisesti sotainvalideilta vapau-
tuvien mökkien omistajiksi. Kukaan ei 
kuitenkaan ollut ajatellut sotainvalidien 
perillisiä, joiden oikeuksien ja tarpei-
den tulisi olla vähintään samanlaiset 
kuin poliisien ja HKL:n väellä. Niinpä 
Helsingin rakennusviraston tuella mui-
lutettiin eräiltä sotainvalidien omaisilta 
mökkejä �00-�00 euron hintaan, vaikka 
yksistään sähköistyksen arvo on kaksin-
kolminkertainen. Siirtymään joutuville 
sähköistämättömille poliiseille ja linnoi-
tusalueen ryssänkärkeläisille kelpasivat 
vain parhaat sähköistetyt mökit, eivät 
eräät nytkin vapaana olevat kivijalat. 
Helsingin rakennusvirasto ei tunnusta 
kieroutunutta järjestelmää, vaan haluaa 
maksattaa sotainvalideilla linnoitus- tai 
rantavyöhykkeeltä siirtovelvollisten ku-
lut. Ja tämä ei ole oikein. Emme voi sitä 
hyväksyä. Sotainvalidit ovat mökkinsä 
ansainneet ja rakentaneet. Jos kaupungilla 
on ongelmia löytää poliiseille tai ryssän-
kärkeläisille uusia paikkoja, niin niitä 
löytyy, jos haluaa. Eihän mökkien määrä 
siitä lisäänny, jos entisten tilalle haetaan 
uusi paikka. Metsikössä on vielä tilaa 
eikä tiettävästi missään ole tehty päätöstä 
mökkien määrän supistamisesta.

Oma lukunsa ovat lisäksi ne keinotte-
lijat, jotka asemakaavapäätöksen jälkeen 
ovat pilkkahintaan hankkineet poistetta-
van mökin linnoitusalueelta vaatiakseen 
sitten sotainvalideilta hyvää mökkipaik-
kaa. Sellaisia on edelleen myyty �0 000 
euron hintaan. Kysymys kuuluukin, miksi 
kaupunki suosii tällaista keinottelua. Ei-
vätkö sotainvalidit ole maksaneet tämän 
osansa yhteiskunnan vapauden puolesta 
niin, että se kattaisi myös jälkipolvien 
tarpeet?”

Kanerva päätti puheensa: ”Vähän 
ronskia tekstiä, mutta jossain se on sanot-
tava ja tässä oli ihan oiva paikka tämä asia 
sanoa. Joka tapauksessa toivotan teidät 
kaikki tervetulleiksi tänne, koetetaan 
kestää ja pärjätä ja toivon, että kaikki 
muuttuu hyväksi, viestit menevät perille 
ja ongelmat saadaan ratkaistua.”   

Sain myöhemmin tilaisuuden keskus-

Laulava posetiivari Matti Pasanen.

Sotainvalidien Veljesliiton 
toiminnanjohtaja Eivor Heistaro.

Historiikin tekijä Irmeli Hännikäinen.

tella asiasta Sotainvalidien Veljesliiton 
toiminnanjohtaja Eivor Heistaron kanssa. 
Hän ilmaisi käsityksensä, että asiassa so-
tainvalidit itse ovat menetelleet huonosti 
vastatessaan kaupungille eikä Heistaro 
lähtenyt syyllistämään poliiseja eikä 
”ryssänkärkeläisiä”. 

Poliisimajalaiset ry:n puheenjohtaja-
na tiedän, että kaupunki on irtisanonut 
Kanervan mainitseman alkuperäisen 
sopimuksen. Nyt voimassa olevassa 
sopimuksessa ei enää ole ammattisidon-
naisuutta. 

Seuraavaksi Irmeli Hännikäinen 
esitteli tekemänsä historiikin ”Kesämaja 
meren äärellä, Helsingin sotainvalidien 
kesänviettoa ja virkistystä �940-�005”. 
Hän on vuodesta �975 lähtien tehnyt 
ensin ammatissaan Helsingin yliopistossa 
ja myöhemmin sotainvalidien naisjaoston 
jäsenenä erilaisia tutkimuksia sotainva-
lideja koskevista asioista. Nyt julkaistu 
tutkimus eli historiikki ei Hännikäisen 
mukaan pidä yllätyksiä sisällään, mutta 
ansaitsee tulla kerrotuksi myös ulkopuo-
lisille. Jokainen paikalla ollut sai lähties-
sään ottaa historiikin mukaansa.

Ohjelmassa seurasi laulavan posetii-
varin Matti Pasasen ja oopperalaulaja 
Klaus Pennasen mukaansa tempaavia 
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esityksiä. Pasanen kutsui myös illan 
juontajan Martti Kurjen kolmanneksi 
tenoriksi. Vaikka kutsu taisi yllättää 
Kurjen, niin yhteislaulukin sujui. Lopuksi 
Pasanen loihti esiin posetiivin, jolla säesti 
lauluaan: ” … Ei kultainen nuoruus jää 
unholaan, vaan muistoissain jälleen sen 
luoksein saan.”  

Vielä olivat jäljellä tervehdykset juh-
livalle yhdistykselle ja kesätoiminnalle 
sekä kahvitarjoilua ja seurustelua.

Teksti ja kuvat: 
Tuomo Honkanen

Juhlayleisö.

    Ma, ti  10 - 23
    Ke, la  10 - 24

Su      12 - 21

Malmin kauppatie 18, 00700 Helsinki
Prisman talo II kerros
Puh. 345 5171

...että elämä olisi helpompaa.

www.ake.fi

Tietoa ja turvaa
liikenteeseen
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Eiran
Isännöitsijätoimisto Oy

Autonrengasliitto ry
Eteläranta 10, 00130 Helsinki

www.autonrengasliitto.ry

Tilitoimisto
T & H Palvelut Oy

Henry Fordin katu 6 B, 00150 Helsinki
Puh. 09-612 9360  Fax 09-659 821

UPM-Kymmene Oyj
Kiinteistöt
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Tampereen Kaupungin
Liikennelaitos

Telinemiehet Oy
- telineiden rakennustyöt -

Konttori: (09) 135 7973
Auto:      0500 811 770

Hermannin rantatie 12 B, 00580 Helsinki
Fax (09) 135 2206

Finnish-Russian
Rail Services Oy

Rahakammarinportti 3 A, 00240 Helsinki
Puh. 020 155 5300  Fax 020 155 5315

Puh. 020 510 1900

Espoon LVI-Vesitekniikka Oy
Savikuja 2 D 11, 02770 Espoo

 040 705 6516,  040 873 6940

• Kaukolämpötyöt   • Vesi- ja viemäröintityöt
• Huolto

espoonlvi-vesitekniikka@co.inet.fi

040 557 1259 
Nupurintie 24,
02820 ESPOO

Kantvikin satama
Puh. 010 565 6521 Fax (09) 298 5163

Satamakapteeni:
kari.alhojoki@finnsteve.fi   www.finnsteve.fi

www.skoda.fi
Puh. 09-85 981
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Puhelin 020 755 8670
Fax 020 755 8677

LÄMPÖ-, VESI- JA VIEMÄRIURAKOITSIJA
Puistokaari 1

Vaihde ja päivystys 682 4850 Fax 6824 8520

Lauttasaarentie 27
Puh. 694 6394 Fax 694 6394;  Ark. 9-19  La-su 9-17

Asianajotoimisto
Castrén & Snellman Oy

Erottajankatu 5 A, PL 233, 00131 Helsinki
Puh. 09-228 581

Suomen Merimiesunioni ry
Uudenmaankatu 16 B, 00120 Helsinki

Puh. 09-615 2020
www.smury.fi

Star Asfaltti Oy
Linnanrakentajantie 6-8, 00880 Helsinki

Puh. 050-430 1280

Teollisuuskeskus Oy
Eteläranta 10, 00130 Helsinki

Puh. 09-681 8550

PNO Trailer Oy
Keravantie 507, 04140 Martinkylä

Puh. 09-343 4480
www.pno.fi

www.satotukku.fi

MÄNTYLÄ
Mäntylä E & E Ky

Jarrutie 1, 00770 Helsinki
P. +358 (09) 3508 300, Fax +358 (09) 3508 3050

ERIKOISKULJETUKSET • NOSTO

Lauttasaarentie 29
Puh. 682 1010
ma-pe 11-21
la-su   12-21

KOTIINKULJETUS 3

A-KLINIKKASÄÄTIÖ

OY  BANMARK  AB

Janome, Jyki, Husqvarna, Eva, Royal, Singer ym.

• OMPELUKONEET • SAUMURIT
Huoltomyynti -opastus T. Salonen
PS. myös kotiinkuljetus, puh. 0400-850 252

OK-VARASTOMYYNTI
Tallbergin puistotie 8 Lauttasaari

Ark. 10-17.30
 09-682 1848

Kantakaupungin
Isännöinti Oy

Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki
Puh. 09-668 9340

Kymppitalo Oy
Isännöitsijätoimisto

Vattuniemenkatu 4 E, 00210 Helsinki
Puh. 09-681 8620

Kiinteistösaneeraus
Koskinen Oy

Urheilukatu 4 B 24, 00250 Helsinki
Puh. 0400-600 641

Eastway Oy
Sound & Lightning

Hankasuontie 8, 00390 Helsinki
Puh. 09-2510 2900

Kolster Oy Ab
Helsinki

Puh. 618 821

Asianajotoimisto
Pentti Koski

Työmiehenkatu 4 A, 00180 Helsinki
Puh. 09-774 3730

Helsingin Villakehräämö Oy
Novita-käsityölangat

Puh. 09-613 176

TEKHAM OY
Malminraitti 17, 00700 Helsinki

Puh./Fax 3852 716, 044-5453 322

KILO, Puh. 020 4165 180
KIVENLAHTI, Puh. 020 4165 220

Asianajotoimisto
Aarno Arvela

Leankatu 4 C, 00240 Helsinki
Puh. 09-272 2093

UVJ-Systems Oy
Päijänteentie 12, 00510 Helsinki

Puh. 09-726 0255

Helsingin
Seurakuntayhtymä

Teräskonttori Oy
Melkonkatu 15, 00210 Helsinki

www.teraskonttori.fi

Helsingin
Akvaariokeskus Ky

Itämerenkatu 26, 00180 Helsinki
Puh. 09-586 5861

Asianajotoimisto
Heikki Salo Oy

Linnankoskenkatu 1 A 1, 00250 Helsinki
Puh. 09-446 366
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www.sarja-maalaamo.fi

VIITOSSIJOITUS  OY
MAANRAKENNUS

Harkkoraudantie 3,
00700 HELSINKI

Puh. 09-388 3005 Fax 09-388 3905
GSM 0400-416 930

Rakennustyö
K. Rinnetmäki Oy

Kalkkivuorentie 16, 00760 Helsinki
Puh. 040-900 1474

Hernesaaren Romu Oy
Jäähdytintie 21, 00770 Helsinki

Puh. 09-389 7361

J. H. Trans Ky
Immolantie 52, 00780 Helsinki

Puh. 040-500 7040

Muotolevy Oy
Tervasuontie 3, 03100 Nummela

Puh. 09-224 2610
www.muotolevy.fi

Suomen Kalenterit Oy
Kalenterit tarpeiden mukaan!

PL 28, (Hannankatu 8 C),
03101 NUMMELA

Puh. 09-222 3700 Fax 09-222 2540
myynti@suomenkalenterit.fi
www.suomenkalenterit.fi

Sisustuskisällit Oy
Lahdenkyläntie 6, 03250 Ojakkala
Puh. 09-227 1503, 0400-470 571

Fax 09-227 1974

Vihdin Pientalot Oy
Liekkokuja 5 A 3, 03100 Nummela

Puh. 040-575 7314

Suomen Teräsmaali Oy
Teollisuus- ja rakennusmaalit

NUMMELA
Puh. 040-548 1412

Euro-Hydro Oy
Metallimiehenkatu 3,

03600 Karkkila
Puh. 09-225 151

Saneerauspalvelu RE-LE Oy
Åminnentie 3, 02780 Espoo

Puh. 040-506 6433

- Kiinteistönhuoltoa ja isännöintiä 
Perkkaan Huolto Oy ISA

Miekka 2, 02600 Espoo, p. 09-5404910
Päivystys 24h, p. 0400-443 344

Viemärinavaus Forsman Oy
Kalliopurontie 9, 02920 Espoo

Puh. 0400-445 460
- lokakaivojen tyhjennystä 

Ikkalan Saha
Karisjärventie 176, 03810 Ikkala

Puh. 0400-714 777

Plastmark Oy /
Muovituotevalmistus
Selintie 546, 03320 Selki

Puh. 09-565 5510

Sun-Car Oy
Hannuksenpelto 2 A, 02270 Espoo

Puh. 09-412 8400

www.palmberg-urakoitsijat.fi

Biofarm Oy
Yrittäjäntie 20, 03600 Karkkila

Puh. 09-225 2560

Lounasravintola Länsituuli
Tammelantie 1, 03600 Karkkila

Puh. 09-225 8069

TRK-Maalit Oy
Vanha Porintie 1890, 03400 Vihti

Puh. 09-224 6108

Ilmapaja Oy
Marmoritie 10, 01700 Vantaa

Puh. 09-896 285

Pameto Oy Ab
Kiitoradantie 1, 01530 Vantaa

Puh. 020 187 0600

Kanahl-Sähkö Oy
Koivukyläntie 65 A, 01360 Vantaa

Puh. 0400-887 368

Maanrakennus
RiversideTrans Oy

Vetokuja 1, 01610 Vantaa
Puh. 09-8559 9510, 050-2713

Paraslukko Security Oy
Lauttasaarentie 6, 00200 Helsinki

Puh. 09-682 4210
www.paraslukko.com

Lauttasaaren Seurakunta

www.alfalaval.com

Lännen Dekke & Tag Oy
Pikkalantie 7, 02140 Espoo

Puh. 040-964 5020
- huoneistoremontit ja -saneeraukset

LV-Ramberg Oy
Kittfallintie 102, 08700 Virkkala

Puh. 0400-518 220

VIREPAL OY
Matinkatu 22, 02230 Espoo

Puh. 0400-412 817

OK Kone- ja Putkiasennus Oy
ESPOO

Puh. 0400-413 449
-Teollisuusputkisto

Maniska Tekniikka Oy
Antreantie 6 E, 02140 Espoo

Puh. 09-4319 0550

Rakennuskonevuokraamo
Vuokra-Pekat Oy

Ruukintie 20, 02320 Espoo
09-2606 5322, www.vuokra-pekat.fi

Parkettiasennus Oksanen Oy
Viputie 18, 02940 Espoo

Puh. 0400-401 634 / Oksanen

Espoon LVI-Palvelu Ky
Niipperintie 45, 02920 Espoo

Puh. 0400-587 367

PL-Kaivin ja Kuljetus Oy
Hiirimäki 5 B, 02970 Espoo

Puh. 0400-704 743

VALBRUNA NORDIC OY
Lappersintie 675, 02590 Lappers

P. 020 741 4250, fax 020 741 4251
gsm 0400-792 220

seppo.jarvinen@valbruna.fi

Rakennusliike Se-Ro-Ka Oy
Kuiormatie 3, 03100 Nummela

Puh. 09-222 5681,
0400-741 174, 040-544 3629

euro-teli oy
KUORMA- JA PAKETTIAUTOPURKAMO

 (09) 389 5200, 0400-646 200
Kytkintie 55, 00700 Hki,  www.euro-teli.fi

Koneurakointi Ahlfors Oy
Santaharjuntie 7, 02920 Espoo

Puh. 040-510 8328, 0400-316 508

AW-Rakennus Oy /
AW-Insto Oy

Kaksoiskiventie 49 F, 02760 Espoo
Puh. 09-4124 1100, 040-586 8386



Holebrook -puuvillaneuleet

Lauttasaari, Veneentekijäntie 1,  0207 65181, 
Herttoniemi, Hitsaajankatu 14,  0207 65182, 

MYRSKYLYHTY

Useita eri malleja

alkaen 7,-

ORIGON LÄMMITIN
Turvallinen ja helppokäyttöinen 

keitin/lämmitin-yhdistelmä, jolla 
voi valmistaa ruokaa tai jota voi 
käyttää lämmittimenä niin ve-

neessä kuin mökillä. Säädettävä 
teho maks. 1500 W. Polttoaine 

keitinsprii. 
Paloaika täydellä teholla 

noin 7 tuntia 1,2 litran tankilla. 
Korkeus 130-340 mm, 

Ø 275 mm. 

187‚- 

MAJAKKA 

tuikkukynttilälle 

pun/valk.

10,95

SIMPUKKAKYNTTILÄ 

5,88

MOOTTORINHUUHTELIJA 

7,40

KOSTEUDESTA EROON 
Alkuperäinen TORRBOLLEN 
poistaa tehokkaasti kosteu-
den jopa 35 neliön tilasta.  

Toimii 1-3 kk per täyttö

15,30

PUMPPU 

20,40

m
en

oy
21

09
06

TERVETULOA
oviriipus 

8,24

MIMMI

89,-

KARINA
”Windstopperi”

157,-
TORD

87,-

CLASSIC
”Windstopperi”

149,-
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